
ГОДИШНИК НА ДУХОВНАТА АКАДЕМИЯ 
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, СОФИЯ, 1932 Г. 

 

 
 
 
 

Мураториев канон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

от Хр. Гяуров 



Мураториевият канон
от Хр. Гяуров, редовен доцент

Мураториев канон се нарича един древен християнски писмен паметник, в който
се  излага  канона на  свещените новозаветни книги.  Нарича  се  още  Мураториев
фрагмент, защото е откъс от някакво древно християнско произведение, незапазено до
нас в своята цялост. Голямо е значението на този паметник в историята на новозаветния
канон. Той е  най-старият и  единствен паметник в древната християнска  писменост, в
който  се  съдържат системни  сведения  за  състоянието  на  новозаветния канон  през
втората  половина  на II в.  Проф. Д.  Богдашевски го  нарича  „драгоценен за  науката
фрагмент”1), а видният западен богослов А. Харнак го счита за ,,най-важният документ”
в  историята  на  новозаветния  канон2). Така  гледат на  Мураториевия  канон  проф. Т.
Цан3), д-р Фр. Каулен4) и всички учени богослови изобщо. Мураториевият канон, казва
проф.  Ото  Барденхевер, „е  най-старият  списък на  книгите  на  Новия Завет, който
изобщо  ние  знаем, и  заради  това  има  необикновено  значение  за  историята  на
новозаветния конон”5). Поради своето важно значение и поради големите затруднения,
които се появяват при изяснението на някои тъмни места в неговия текст, той винаги е
привличал и ще продължава да привлича върху себе си вниманието на учените. Много
изследвания са били написани до сега върху него. Такива ще продължават да се пишат
и в бъдеще, защото многото въпроси,
---------------------- 

1) Новозаветний канон, Православная богословсКай  Энциклопедия, С. Петербург, 1907, VIII т., с.
302.

2) Über den Verfasser und den literarischen Charakter des Muratorischen Fragments, Zeitschrift für die
neutestamentliche Wissenschaft, 1925, 24 B., S. l.  

3) Kanon Muratori, Realencyklopдdie fьr protestantische Theologie und, Kirche, Leipzig, 1901, IX B., S.
796.

4) Einleitung in die Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments, 4 Auflage, Freiburg im Breisgau, 1899,
S. 36.

 5) Geschichte der altkirchlichen Literatur, 2 B., 1914, S. 610.



които буди съдържанието на този, макар и малък фрагмент, не са още окончателно и в
своята  цялост разрешени.  Едно  от  най-хубавите изследвания  върху  Мураториевия
канон е на знаменития западен богослов проф. Т. Цан, поместено в неговата Geschichte
des Neutestamenlichen Kanons1), под заглавие „Canon Muratorianus”.

Указания върху литературата за Мураториевия канон има у: Х. Е. Герике, Ведение в
новозавтеныя книги  Священнаго Писания, перев. архим. Михаил, Москва, 1869, вторая
половина, с. 200; Fr. Kaulen, Einleitung in die Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments,
4 Auflage, Freiburg im Breisgau, 1899, S. 36;  Th. Zahn, Kanon Muratori, Realencyklopädie
für protestantische Theologie und Kirche, Leipzig, 1901, IX B., S. 796; Th. Zahn, Grundriss
der  Geschichte  des  Neutestamentlichen  Kanons,  2  Auflage,  Leipzig, 1904,  S.  76; Д.
Богдашевский,  Новозаветный канон,  Православная богословсКай энциклопедия,  С.
Петербург, 1907, VIII т., с. 314 – 315.

Много  са  изданията  на  Мураториевия  канон.  Първото  от  тях е  на  Lud.  Ant.
Muratori  в  Antiquit.  Italicae  medii  aevi  III,  Mediol. 1740,  851-854. Изданието  на S. Р.
Tregelles – Саnon Muratorianus, 1867, е придружено с факсимиле на ръкописа, в който е
намерен канонът. По-нови издания са на: Th. Zahn,  Der Muratorische Kanon в Grundriss
der  Geschichte  des  Neutestamentlicheu Kanons, 2 Aufl.,  Leipzig, 1904, S. 76-81; Erw.
Preuschen, Analecta, küzere Texte zur Geschichte der alten
Kirche und des Kanons, 2 Auflage, Tübingen,  1909, S. 27-35.
Изданията  на  Цан  и  Пройшен са снабдени  с  подробни  указания  за  особеностите на
текста  в  ръкописа, в  който  се  съдържа  Мураториевият канон,  и  за  различията  в
различните издания.
Указания за различнитe издания на Мураториевия канон
могат да  бъдат намeрени у:  Х. Е.  Герике, Введение в  новозав. книги  Св. Писания, 2-я
полов., с. 200; Th. Zahn, Grundriss der Geschichte des Neut. Kanons, S. 76; Erw. Preuschen,
Analecta, S. 35.

Ръкописът на Мураториевия канон. Той е бил открит през 1738 г. от Луд. Ант.
Мураторий в  един кодекс на  Амвросиевата библиотека  в  Милано,  пренесен там от
манастира  Бобио2). В 1740 г.  в Antiquitates  Italicae  medii  aevi,  vol.  III,  p.  851-854,
Mediol.,  Мураторий  отпечатва  съдържащия  се  в  този кодекс  канон  на  новозаветните
свещени  книги.  Поради  откриването  и  първото  напечатване на  въпросния  канон  от
Мураторий той е наречен Мураториев. Мураторий определя 
--------------------     

1) Zweiter Band, erste Hдlfte, Erlangen und Leipzig, 1890, S. 1-143.
2) Сигнатурата на кодекса е “J 101 Sup”.
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древността на  кодекса  на  около 1000 години1). Значи,  според него  ръкописът  на
канона  произхожда  от  VІІІ век.  Почти  всички учени,  като: В.  Г.  Рождественски2),
Трегелес, Райфершайд,  Т,  Цан3), Гутйар4), Каулен5), Юлихер6) и  др. се  съгласяват с
мнението на Мураторий.  Б. Ф. Весткот намира, че времето на произхода на ръкописа
може да бъде отнесено и към 7-ми век7), а И. Белзер – и къмъ 9-ти в.8)

В началото на кодекса има една извадка от  съчиненето на  Евхерий († 450 – 55)
„Formularum  spiritalis  intelligentiael”! Според  Т.  Цан  от  началото  на  кодекса,  пред
извадката от Евхерий, били загубени 4 листа. Канонът започва на лист 10а и завършва
на  лист 11а  на 23-ти ред. Според  Райфершайд9), пред  канона, в  сегашното  негово
състояние, е имало 28 листа, които са загубени. Какво е имало на всички тези листове,
не  може  точно  да  се  определи. Със  сигурност може  да  се  каже, че  в  края  им  се  е
говорело за свещените книги на Новия Завет, защото първото изречение на лист 10а: ,,
quibus  tamen  interfuit  et  ita  posuit”, е  приставно и  е  продължение  от  главното
изречение, което е започвало в края на лист 9б. Може да се предположи, че  там се е
говорело и за каноническите книги на  Стария Завет, защото авторът на канона е имал
ясна представа за тях, както се вижда от 79-ти ред, където говори за приключването на
старозаветния канон,  и  защото  той  е  имал, навярно за  цел да  направи преглед на
всички  библейски канонически  и  неканонически книги.  Такова  едно  предположение
правят В.  Г.  Рождественски10),  Т.Цан11),  Ад. Харнак12), Ад.  Юлихер13) и  др.  Канонът  в
ръкописа има всичко 85 реда, завършва, както  бе споменато  по-горе, с 23-ти ред на
лист 11а.  Завършекът на канона в ръкописа не е  естествен. Със  сигурност може да се
предполага, както мислят мнозина учени,
----------------------- 

1) Герике, Введение в новоз. книги Св. Пис., 2 пол. с. 197. 
2) История новозаветнаго канона, Христ. чтен., 1873, сент., с. 61
3) Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., l H., S. 2.
4) Einleitung zu den Neut. Schriften des Neuen Testaments, Graz,

1897, S. 19;
5) Einl. in die Heil. Schrift Alt. u. Neuen Testaments. 4 Aufl., S. 36.
6) Einl. i. das Neue Testament, 5-6 Aufl., Tübingen, 1919, S. 455.
 7) Bиж y Th. Zahn, op. cit, с. 2.
 8) Einleitung in das Neue Testament, 2 Aufl., Freiburg i. B. 1905, S. 713.

           9) Виж Th. Zahn, Gesch. d. Nautest. Kanons, 2 B., l H., S. 2.
10) История новозавeтнаго канона, Христ. чтен., 1873, сент., с. 62.

           11) Gesch. d. Neutest. Kanons. 2 B., l H., S. 14.
12) Die Chronologie, 2 B., S. 333.
13) ,,Wahrscheinlich aber war eine Besprechung auch der Atlichen Bücher vorangegangen”. Einleit. i. d.

Neue Testament, 5 u, 6 Aufl., S. 455.
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като Д. Богдашевски1), Р. Кнопф2) и др., че той е имал по-нататъшно съдържание. Защо
не е предадено цялото съдържание на канона, а е прекъснато в 23-ти ред на лист 11а,
на този въпрос не може да се даде положителен отговор. Креднер и Фолкмар гледат на
Мураториевия канон  като  на  самостойна  статия3), но  повечето от  учените, като
Шарлинг4), Т. Цан5) и др. го считат за част от някое голямо произведение.

След канона в кодекса следва със същия почерк един откъс от съчинението на св.
Амвросий Медиолански „De Abrahamo”, lib I, 3,15 и 16. Откъсът започва на лист  11а,
24-ти ред, който е  написан с червено мастило, и завършва на лист 11б, 27- ми ред,
началото. От  същия ред започва наново  същият откъс със същия почерк и завършва на
12а6). Навярно по невнимание  откъслът е преписан два пъти. Написването на канона и
на откъсла от Амвросий от един и същ преписвач има важно значение при изследването
на текста в канона. Такова значение има и двоякото написване на откъса от Амвросий.
Както ще бъде показано по-долу, текстът на канона има много особености. Едни от тях
са общи  с  тези на  Амвросиевия откъс. От  това обстоятелство може  да се заключи за
особеностите в  оригиналния  текст на канона  и  за  тези, привнесени  в  него  от
преписвача.  Двете еднакви  по  съдържание  копия  от  Амвросий,  без съмнение,  са
преписвани от един и същ източник, но те не са сходни навсъкъде помежду си. Между
тях има  известни  различия,  които  се  дължат, разбира  се,  на  преписвача.  От  тези
различия  може  да  се  съди за  неговия  начин на  писане  и  изобщо  за  неговите
способности. След второто копие от Амвросий следват разни извлечения, в началото на
които стои друга извадка от Евхерий, а в края разни изповедания на вярата7).

Текстът  на  канона. Привеждаме  го  в  редове,  в  каквито  той  се  съдържа  в
ръкописа. При определението на текста сме се  ръководели от последните две негови
нови издания, на Т. Цан и на  Ерв. Пройшен, указани  на  с. 2. Различията  между  тези
издания указваме под черта.
------------------------       

1) Новозаветний канон. Православная богословсКай Энциклопедия, т. VIII, с. 302.
2) Einführung in das Neue Testament, 3 Auflage, Giessen, 1930, S. 162-163.
3) Герике, Введение в новоз. книги Св. Писания, 2-ая пол., с. 199.
4) Jbid.
5) Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 14.
6) Двете копия от Амвросий са отпечатени в изданието на Мураториевия канон от Пройшена, с. 33-

35.
7) Виж Th. Zahn, op. cit. 2. 
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1 quibus tamen interfuit et ita posuit
tertio euangelii librum secundo lucan
lucas iste medicus post ascensum xpi.
cum eo paulus quasi ut iuris studiosum
5  secundum adsumsisset numeni suo
ex opinione concribset dnin tamen nec ipse
uidit in carne et ide prout asequi potuit:
ita et ad natiuitate iohannis incipet dicere
quarti euangeliorum iohatnnis ex decipolis
10   cohortantibus condescipulis et eps suis
dixit conieiunate mihi: odie triduo et quid
cuique fuerit reuelatum alterutrum
nobis enarremus eadem nocte reue
latum andreae ex apostolis ut recognis
15   centibus cuntis iohannis suo nomine
cuncta discriberet et ideo licit uaria sin
culis euangeliorum libris principia
doceantur nihil tamen differt creden
tium fidei cum uno ac principali spu de
20   clarata sint in omnibus omnia de natiui
tate de passione de ressurrectione
de conuersatione cum decipulis suis
ac de gemino eius aduentu

primo in humilitate dispectus quod fo
25 it secundum potestate regali... pre
clarum quod foturum est. quid ergo
mirum si iohannes tam constanter
sincula etia in epistulis suis proferam
dicens in semeipsu quae uidimus oculis
30 nostris et auribus audiuimus et manus
nostrae palpauerunt haec scripsimus uobis
sie enim non solum uisurem sed et
auditorem.
sed et  scriptore omnium mirabiliu dni  per
ordi
nem profetetur acta aute' omniu' apostolorum
35   sub uno libro scribta sunt lucas  obtime
theofi
le conprindit quia sub praesentia eius singula
gerebantur sicuti et semote passione' petri
euidenter declarat sed et profectione' pauli ab
ur
be ad spania proficescentis epistulae autem
40  pauli quae a  quo loco uel qua ex causa
directe
sint uiolentibus intellegere ipse declarant
primu omnium corintheis scysmae heresis in

-------------------------  
1-ви и 3-ти ред,  Точките след posuit: и xpi.  при Цан не са поставени. 6 р.  при Пройшен стои

concripset.  7 р.  след  potuit: при  Цан  няма  точка.  8 р.  Ц.  nativitate.  9 и  11 р.  при Цан  точките  след
euangeliorum и mihi не стоят. 16 р. Ц. varia, 21 р. Пройш. ressurectione. 

26 р. у Цан след est. няма точка. 35 р. Пройш. Lucas. 41 р. Ц. volentibus.
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terdicens deinceps b callactis circumcisione
romanis aute ordine scripturarum sed et
45   principium earum... esse xpm intimans
prolexius scripsit de quibus sincolis neces
se est ad nobis desputari cum ipse beatus
apostolus paulus sequens prodecessuris sui
iohannis ordine non nisi nomenati: semte
50  ecciesiis spibat ordine tali a corenthios
prima: ad efesius seconda ad philippinses ter
tia ad colosensis quarta ad calatas quin
ta ad tensaolenecinsis sexta: ad romanos
septima uerum corintheis et thesaolecen
55  sibus licet pro correbtione iteretur una
tamen per omnem orbem terrae ecciesia
deffusa esse denoscitur et iohannis eni in a
pocalebsy licet septe eccleseis scribat
tamen omnibus dicit ueru ad filemonem una=
60  et ad  titu una et ad  tymotheu duas pro
affec
to et dilectione in honore tamen eclesiae ca
tholice in ordinatione eclesiastice
descepline scificate sunt. fertur etiam ad
laudecenses alia ad alexsandrinos pauli no

65  mine fincte ad heresem marcionis et alia
plu
ra quae in catholicam eclesiam recepi non
potest fel enim cum melle misceri non con
cruit epistola sane iude et superscrictio
iohannis duas in catholica habentur et sapi 
70   entia ab  amicis salomonis in  honore
ipsius
scripta apocalapse etiam iohanis et pe
tri tantum recipimus quam quidam ex nos
tris legi in eclesia nolunt pastorem uero
nuperrim e temporibus nostris in urbe
75   roma herma conscripsit sedente cathe
tra urbis romae aeclesiae pio epe fratre
eius et ideo legi eum quide oportet se pu
plicare uero in eclesia populo neque inter
ptofetas conpletum numero neqe inter
80   apostolos in fine temporum potest
arsinoi autem seu ualentini. uel mitiadis
nihil in totum recipemus. qui etiam nouu
psalmorum librum marcioni conscripse
runt una cum basilide assianom catafry
85 cum constitutorem

----------------------         
43 p. Пройшен, Callatis. 45 р. Ц. ХРm.
53 p. При Цан няма след sexta= точка. 54 р. Ц. verum. 59 р. Ц. verum; una. 63 р. Пройшен, Fetur, 78

р. Ц. verum
81 p.Ц. следъ ualentini= няма точка. vеl. 82 р. Ц. следъ recipemus. няма точка.
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Една част от Мураториевия канон, именно редовете: 42-50; 63-68; 81-85; 54-57
(в  такъв  порядък)  са  се  запазили  в  един  пролог  към  посланията  на  апостола  Павел,
съдържащ се в четири  ръкописа в  Monte Cassino – № 235 от  XІІ век; № 349 от  XІ в.; №
535 от XІ в. и №552 от XІ в. Те са издадени в Miscellanea Cassinese, 1897, Р. ІІ, Abt. 4, p.
1-5.  Има  някои  несъществени  различия  в  текста  на  Мураториевия  канон,  запазен  в
горепосочените  ръкописи.  Сравнен  е  този  текст  и  издаден  от  Ад.  Харнак  в
изследването  му  Zum  Muratorischen  Fragment1).  Привеждаме  текста  така,  както  е
издаден от Харнак.

Primo  omnium  Corinthis  scisma  heresies  interdicens.  Deinde  Calathis
circumcisionem,  Romanis  autem  ordinem  scripturarum  sed  et  praecipuum  earum  esse
Christum intimans prolixius scripsit. de quibus singulis necesse est nobis disputare, cum
ipse beatus apostolus Paulus sequens processoris sui Johannis ordinem nonnisi nominatim
septem aecclesiis scripsit ordine tali. fertur etiam ad Laudicenses, aliam ad Alexandrinos
Pauli nomine ficte ad heresim Marcionis, et alia plura quae in aecclesia catholica recipi non
oportet; fel enim cum melle miscue non congruit. Arsinofa autem seu Valentini vel Mitiadis
nihil in totum recipimus, qui etiam novum psalmorum librum Marcionis conscripserunt, una
cum Basilide (sive) Asyano Catafrigum constitutorem, verum Corinthis et Thesalonicensibus
licet  pro  correptione  uteretur,  una  tamen per  omnem orbem terrae  aecclesia  catholica
diffusa esse dinoscitur2).

Между този текст на канона и текста, открит от Мураторий, има различия, каквито
са например: deinde вместо deinceps; praecipuum – principium; oportet – potest; Arsinofa
–  arsinoi. Някои  погрешно  написани  думи  в  Миланския  ръкопис  тук  са  поправени,
например:  prolexius  на prolixius; desputare – disputare; deffusa – diffusa  и др. Но и в
ръкописите на  Monte Cassino има допуснати  грешки, каквито са:  uteretur, miscui и др.
Въз основа на тези различия може да се предположи, според Т. Цан, че двата текста не
произхождат  от  един  и  същ  източник.  Авторът  на  пролога  към  Павловите  послания,
казва  Т.  Цан,  в  който  се  съдържа  част  от  Мураториевия  канон  “не  е  черпил  нито
непосредствено, нито пък посредствено от Миланския ръкопис”3).
-----------------------        

1) Texte und Untersuchngen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, Leipzig, 1900, S. 107 ff.
2) Zum Muratorischen Fragment, Texte und Untersuchungen, 1900 S. 112.
3) Kanon Muratori, Realencykl., IX B., 1901, S. 797.
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Особености  в  текста  на  Мураториевия  канон. В  ръкописния  текст  има
направени  коректури.  Спорел  Райфершайд  коректурите  произхождат  или  от  самия
преписвач, или пък от някоя не много късна ръка. Чериани различава “първа ръка”, “по-
късна, но стара”, “съмнителна”1).

Канонът е написан в редове, прилични на стихотворение. Но по дължина те не са
еднакви. Имат средно по 35 букви. Тридесет и осмият ред  има 42 букви, а 23-ят 21
букви. Обикновено редовете завършват с отделни  думи. Неправилно е преведено  а –
pocalebsy  (57  р.)  Между  думите  не  са  спазени  еднакви  разстояния.  Някои  думи  са
съединени, напр. в 7 р.: et ide prout asequi potuit – написани са като една дума. В 21 р.
е  написано:  depassione  deressurrectione. 2) Никакъв  принцип  не  е  спазен  при
пунктуацията,  която само  на  някои  места  с запазена.  В  11 р. стои:  “conieiunate mihi.
Odie triduo…”; в 52 и 53 р.:  ad colosensis quarta ad calatas quinta ad tensaolenecinsis
sexta: ad romanus…”

Много грешки има в текста на Мураториевия канон. Такива са: 11 р. odie вместо
hodie – 26 p. preclarum вместо praeclaro; 29 p. semeipsu – semetipsum; 36 р. conpridit –
comprehendit; 43 р. callactis  –  Galatis; 49 р. semptem – septem; 53 р. tensaolenecinsis  –
Thessalonicenses; 54 р. thesaolecensibus – hessalonicensibus; 55 р. iteretur – iteratur 57 р.
denoscitur dignoscitur. Без никаква нужда са написани с главни букви думите: Secundum
в 5 р. и Latum (част от revelatum) в 14 р. 3)

Едни  от  особеностите  в  текста  на  Мураториевия  канон,  както  отбелязахме  по-
горе, са еднакви с тези в текста на откъса от Амвросий. Такива особености са:

1) Замяната на е с i: 5 р. numeni; 16 р. discriberet; licit; 24 p. dispectus.
2) Замяната на  i с  е:  5 р. numeni; 6. concribset; 8 р. incipet; 9p. decipolis; 10 р.

condescipulis; 22 р. decipulis; 34 р. profetetur; 42р.  corintheis; 50 р. corenthios; 57 р.
deffusa; 58 р. apocalebsy; 63 р. descepline.

3) Замяната на g със c: 28 р. sincula; 43 р. callactis; 46 р. sincolis; 68 р. concruit.
4) Замяната на о с и: 5 р. numeni; 48 р. prodecessuris; 51 р. efesius.
5) Замяната на  и  с  о:  2 р. tertio, secundo; 4 р. eo; 9 р. decipolis; 24 р. foit; 26 р.

foturum; 46 р. sincolis; 60 р. affecto.
6) Изпускането на т в края на някои думи или на чертицата над гласната, с която

този звук се означава: 2 р. tertio, secundo; 43 р. circumcisione; 62 р. ordinatione.
---------------------       

1) Виж Th. Zahn, Gesch. d. Neut. Kanons, 2 B., 1 H., S. 2.
2) Jbid. 3-4.
3) Jbid.
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Всички  тези  особености  не  могат  да бъдат  отнесени  към  оригиналния  текст  на
Мураториевия канон. Те са особености в езика на преписвача и са внесени от него в
текста на канона.

Но има едни особености в текста на Мураториевия канон, които не се срещат в
текста на откъса от Амвросий. Такива са:

1)  Замяната  на  р  с  b  :  6  р.  соncribset;  35  р.  scribta;  55  р.  соrrebtione;  58  р.
ароcalebsy. На някои места, където би се очаквала такава замяна, р не се заменя с b: 71
р. scripta; аросаlapse; 75 р. conscripsit; 83 р. conscripserunt. В 77 р. пък  е написано:
puplicare.

2)  Заменянето  в  някои  случаи  ss със  s:  7  р.  asequi;  52  р.  colosensis;  54  р.
thesaolecensibus. В следните случаи пък s се изпуска: 6 р. concribset; 9 р. decipolis; 22 р.
decipulis.

3) Изпускането на с  в някои случаи: 15 р. cuntis; 61 р. eclesiae; 62 р. eclesiastice;
66 р. eclesiam; 74 р. eclesia; 76 р. aeclesiae; 78 р. eclesia.

4)  Неправилности  в падежните  окончания:  62  р.  eclesiastice;  63  р.  descepline;
scificate; 65 р. fincte; 67 р. iude.

5) Запазването на т в края на някои думи, което не е особеност на текста в откъса
от Амвросий  и  на  много  латински  текстове:  25  р.  secundum,  preclarum (тук  би  се
очаквало съгласно особеностите на преписвача във 2 и 4 р. secundo и preclaro); 84 р.
assianom.
Тези  особености вече  не  са особености  на преписвача и не  са привнесенн  от него в
текста на канона. Те са особености на оригиналния латински текст на канона.

Като се вземат под внимание многото грешки в текста на Мураториевия канон,
допуснати  в  него  от  преписвача,  двойното  невнимателно  преписване  на  откъса  от
Амвросий, общите особености в текста на канона и в текста на откъса от Амвросий, се
стига до заключението, че този преписвач трябва да е бил в голяма степен неграмотен,
невнимателен и небрежен.  Според  Т.  Цан  той  е  бил  някой небрежно  работещ,
незапознат с правилния латински език монах. 1)

Оригиналният език на канона. Мураториевият канон е достигнал до нас само на
латински  език.  Но  може  ли  въз  основа  на  това  обстоятелство  да  се  твърди,  че
първоначално той е бил написан на този език? По този въпрос учените се разделят на
две  групи.  Едни  твърдят,  че  оригиналният  език  на  канона  е  латинският,  а  други  –
гръцкият. Има и такива учени, които застават  по средата и намират, че не може да се
определи на какъв език е бил съставен първоначално канонът. 
----------------------

1) Kanon Muratori, Realencykl., IX B., 1901, S. 799.
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Латинският език  за  оригинален  считат  учените: Визелер,  Лоран,  Хесе, Стекховен,
Каспари и др. 1) Повечето учени, като С. де Магистрис, Тирш, Лагарде, Хуг, Шарлинг,
Герике,  Хилгенфелд,  Холте,  Хофман,  Трегелес,  Весткот,  Салмон,  Кун,  Т.  Цан2),  Д.
Богдашевски3) и др., считат, че оригиналният език е бил гръцкият. Белзер4), Юлихер5) и
Харнак6) считат, че не може със сигурност да се определи на какъв език е бил написан
първоначално Мураториевият конон, но и те са склонни да приемат, че този език е бил
гръцкият.  В  сегашно  време  трябва  да  се  счита  като  надделяло  мнението,  че
оригиналният език на канона е гръцкият.

Ето какви  основания привеждат  привържениците  на мнението,  че оригиналният
език на канона е латинският. Визелер обръща внимание на израза в 67 р. “fel emin cum
melle”.  Той  счита  този  израз  за  чисто  латински,  а  не  за  превод  от  гръцки.  Като
основание му служи съзвучието в думитe fel и mel. Но такова съзвучие има и в гръцките
думи colh и me lh7). Гръцкият израз ; ;colh n meta  me litoV не може да бъде най-добре предаден
на латински език по друг някакъв начин освен чрез “fel cum melle”8). Хесе намира връзка
между principia в 17 р. и principali в 19 р. и счита това като доказателство за латанския
оригинал на канона. Но латинското pincipali отговаря иа гръцкото h gemonikw.9) На израза
“nihil tamen differt credentium fidei” Хесе гледа като на латински. Но този израз, според
Т. Цан, отговаря на гръцкия  ou den diafe rei th  tw n pisteuo ntwn pi stei”10). За латински  счита
Хесе и израза в 35 р. “sub uno linro scribta sunt”. Лагарде, Хилгенфелд, Бунзен и Цан11)
намират, че в основата на горния израз
-----------------------

1) Виж Герике, Введ. в новозав. Кн. Св. Писанiя, 2-ая пол, с. 204. Th. Zahn Gesch. d. Neutest. Kanons,
2 B., 1 H., S. 12.

2) Цит. съч., с. 13 Kanon Muratori, Realencykl., B. IX, S. 798. Герике, цит. съч., с. 204.
3) Новозаветньiй канон, Правосл. богосл. Энцикл., т. VIII, 1907, с. 302.
4) Einleit. i. d. Neue Testament, 2 Aufl. 1905, S. 713, 719.
5) Einl. i. d. Neue Testament, 5-6 Aufl., S. 455.
6) Die Chronologie der altchristlichen Literatur, 2 B., Leipzig, 1904, SS. 330-331. Über den Verfasser

und den literarischen Charakter des Muratorischen Fragments, Zeitschr. f. die neutest. Wiss., 1925, 24 B. S. 1.
7) “Das Wortspiel fel cum melle steht nicht entgegen, казва Белзер, da dieses sich gar nicht selten in

entsprechender Form auch im Griechischen findet” – Einl. i. d. Neue Testament, 2 Aufl., 1905, S. 719.
8) Виж Герике, Введ. в новоз. кн. Св. Пис., 2 пол., с. 203- 204.
9) Виж Th. Zahn, Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B. 1 H., S. 41.
10) Jbid.
11) Jbid. 53.
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стои чисто гръцки израз и правят опити да го възстановят. Т. Цан го възстановява по
следния  начин:  ;kaq=  e no V bi blou e gra fhsan.  Ад.  Харнак  счита  за  латински  израза  iuris
studiosum (4 р.) и техническото понятие disciplina (63 р.) Но изразът iuris studiosum е
погрешно написан вместо itineris studiosum, както ще бъде показано на друго място в
това изследване,  където се разглежда съдържанието на канона. Лагарде, Бунзен  и Т.
Цан1) предполагат, че латинската дума disciplina тук отговаря на гръцката a gwgh.

Основателни  доводи  се  привеждат  от  страна  на  учените,  според  които
оригиналният език на канона с гръцкият. Хуг намира, че изразите sic enim non solum
visorem  (32  p.)  и  acta  autem  omnium  apostolorum  (3  р.)  могат  да  бъдат  правилно
обяснени само тогава, ако се предположи, че са превод от гръцки език2). Много ясно е,
както твърди и Герике, че в основата на израза alia plura, quae… recipi non potest (65-66
р.) стои гръцка конструкция. Както и в гръцкия език тук при подлог ср. р. мн. ч. стои
сказуемо в ед. ч. 3) Твърдо свидетелство за оригиналния гръцки език на канона Белзер
намира в  77 – 8 р.  Там,  според  него,  би  трябвало  да  стои  вместо  se  publicare   –
publicari.  Se publicare е  превод  на  гръцкото  dhmosieu esqai4).  Д.  Богдашевски5) и  други
изследователи  привеждат  като  доказателство  думата  catafrigum 84  р.  Тази  дума  е
произлязла от гръцкия израз oi  kata Fru gaV. Ад. Харнак 6) намира за не особено надежно
това доказателство. Но сам той признава, че споменатият гръцки израз започнал да се
употребява едва през 3-ти век.  За пръв път думата cataphrygas се среща у Киприан, в
преведеното от гръцки писмо на Фирмилиан до Киприан, 75,7 – qui cataphrygas (cata
Phrygas) appellantur и у Псевдотертулиан, de haer. 21 – qui dicuntur secundum Phrygas;
по-късно тя се среща у Пациан (ер. I, 1) и Филастрий (haer. 49) 7).

Към тези доказателства могат да се прибавят още много други, за които ще става
въпрос  при  изложението  на  съдържанието  на  канона.  Съвършено  не  е  прав  О.
Барденхевер, когато казва, че “не могло да се намери нито едно място (в Мураториевия
канон),  което  да  изисква  безусловно  признаването  на  гръцкия  оригиналъ” 8).  Важно
значение има в

----------------------
1) Geschichte d. Neutest. Kanons, 2 B., 1H., S. 79.
2) Виж Герике, Введ. в новозав. кн. Св. Писания, 2 пол., с. 204
3) Jbid.
4) EinI. i. d. Neue Testament, 2 Aufl., S. 719.
5) Новозаветньiй канон, Правосл. богос. Энцикл., т. VIII, с. 302.
6) Die Chronologie, 2 B., S. 331.
7) Виж Th. Zahn, Kanon Muratori, Realencykl., B. IX, 1901, S. 799.
8) Gesch. d. altkirchlichen Literatur, 2 B., 1914, S. 611.
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случая и обстоятелстаото, че Мураториевият канон, както ще бъде показано по-долу, е
произлязъл на Запад в такова едно време, когато обикновено църковните писатели са
пишели не на латински, а на гръцки език. Автор на Мураториевия канон, според най-
новите изследвания, е бил св. Иполит, римски свещеник. А известно е, че св. Иполит,
който бил грък по произход, написал всички свои произведения на гръцки език.

Някои  западни  учени  даже  са  превели  канона  от  лат.  език  на  гръцки.  Пръв  е
направил  такъв превод Р. Bötticher, известен  после  под името  Lagarde, в Zeitschr.  für
luth.  Theologie  und  Kirche,  1854,  S.  127;  след  него  направил  превод  на  гръцки  А.
Hilgenfeld  в  Каnon  u.  Kritik  des  NTs,  1863,  S.  39  f.; гръцкия  оригинален  текст
възстановява и Th. Zahn в Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 В., 1 Н., 1890, S. 140-142. 1)

И тъй, сегашният латински текст на Мураториевия канон е превод от гръцки език.
Може ли да се определи, кога е извършен този превод? Може с приблизителна точност
да се определи  времето на този превод. За това има достатъчни  здрави, макар  и не
преки основания. Както споменахме и по-рано, благодарение на откъсла от Амвросий,
поместен  от  един  и  същ  преписвач  в  Миланския  ръкопис,  може  да  се  определи
характерът на първоначалния латински език, на който е бил преведен канонът (Виж с.
9).  Този  език  представлява  сам  по себе  си,  както  отбелязва  Т.  Цан, 2) преход  от
латинския език към романските диалекти. Въз основа на това може да се предположи,
че преводът е бил извършен през 5-ти или 6-ти век, но не и по-рано, в Галия, защото
има  сходство  между  латинския  език  на  канона  и  езика  на  някои  галски  ръкописи,
произхождащи от същото време. 3) Проф. Д. Богдашевски  предполага, че преводът е
извършен не по-рано от втората половина на ІV век. 4)

Мястото,  където  е  бил  съставен  канонът. Когато  сс  разглежда  въпросът  за
мястото,  където е бил съставен канонът, трябва да се обърне особено внимание върху
обстоятелството, че той е бил разпространен само на Запад и че на Изток не се намират
нито  някакви  следи,  нито  пък  някакви  указания  за  него  до  12 в. Това  обстоятелство
може  да  служи  като  твърдо  доказателство,  че  канонът  е  бил  съставен  на  Запад.  И  в
самия канон има някои указания, от които може да се заключи за мястото на неговия
произход. Някои
----------------

1) Виж Th. Zahn, op. cit., 13.
2) Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 131.
3) Op. cit., 131-4.
4) Новозаветный канон, Правосл. богосл. Энциклоп., т. VІІІ, с. 302.
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изследователи1), като се основават върху това, че в канона градът Рим се нарича urbs
(38 р.) илн urbs Roma (в 74 и 76 р.), предполагат, че канонът е бил съставен в гр. Рим,
или е вековно място близо до гр. Рим. Но Т. Цан не намира за здраво това основание. 2)
Той привежда много примери, от които се вижда, че тези названия3) са се употребявали
в някои случаи във всички части на римската империя. Обаче не може с положителност
да се твърди, че в Мураториевия канон названията urbs и urbs Roma са употребени не
като норма, а случайно. Предположението, че канонът е бил съставен на Запад, казва
Ад. Харвак, трябва да се счита за доказано “чрез 38 ред (“urbs”).4)

Едно особено важно място в Мураториевия канон, въз основа на което може да се
съди  за страната,  където той е бил  съставен,  е  там,  където се  говори за Пастира на
Ерма.  Тук  не  само  се  споменава  за  това древно  християнско  произведение,  но  и  се
дават  подробни  сведения  за  него.  “А  Пастира,  се  казва  в  канона,  съвсем  недавна,  в
наше време, написа Ерм в града Рим, когато на катедрата на римската църква седеше
неговият брат,  епископ  Пий;  и поради  това той може,  разбира  се, да се чете,  но  не
може да се публикува в църква пред народа нито между пророците, числото на които е
запълнено, нито между апостолите в края на времената”. Пастирът на Ерма е написан в
гр. Рим и най-много разпространяван на Запад. От обстоятелството, че в Мураториевия
канон се споменава за него, може да се предполага, че и този канон се е появил на
Запад,  мястото  където  най-много  се  е  употребявал  Пастирът.  Само  един  църковен
писател,  който  живял  и  работил  на  Запад,  е  могъл  да  дава  подробни  сведения  за
написването на Пастира, именно, че той е написан “съвсем недавна”, “в наше време”.
Така  може  да се  изразява  само  този,  който  е  живял  на  мястото, дето  е  бил  написан
Пастирът  на  Ерма.  Като  доказателство  за  западния  произход  на  канона  Ад.  Харнак
привежда  и  обстоятелство,  че  в  него  се  споменава  за  апокрифното  послание  на  ап.
Павел до лаодикийците, което не е било известно на Изток, а на Запад,
----------------------------

1) Д. Богдашевский, Новоз. Канон, правосл. богосл. Энцикл. VІІІ т., с. 303.
2) Gesch. d. Neutestam. Kanons, 2 B. 1 H., S. 132. Ср. H. Koch, Zu A. v. Harnacks Beweis für den

amtlichen römischen Ursprung des Muratorischen Fragments, Zeitschr. f. neutest. Wiss., 1926, 25 B., S. 159.
3) Urbs е употребено у: Cyprian, epist. 52 ad Cornelium; August.  de civit. dei I, 1, и в много други

произведения, съставени в различни места на римската империя. Urbs Roma е употребено: Cypr. ep. 65;
Arnob. adv. nat. I, 71; August. confess. VIII, 2 и др.

4) Die Chronologie, 2 B. S. 331.
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даже е било поставено в някои библейски кодекси в реда на новоз. канонически
книги1).

Почти всички изследователи намират, че Мураториевият канон е бил съставен на
Запад. “Че канонът принадлежи на Запад, казва Т. Цан, с право се признава от всички”
2). Само изследователите  Чапман,  Кун н Бартлет изказват необоснованото мнение,  че
канонът с бил съставен на Изток3). Някои пък се стараят да определят по-точно, къде на
Запад  е  бил  съставен  канонът.  Според  Креднер,  Мураториевият  канон  бил  съставен
против монтанистите и поради това се бил появил първоначално в северна Африка4).
Но оригиналният гръцки език на канона  е доказателство против това мнение.  Много
право забелязва Т. Цан, че канонът е бил съставен на такова място в римската империя,
където се е употребявал гръцкият език. В северна Африка този език не се е употребявал
толкова често. Мястото където е написан канона трябва да се търси най-вече в Италия.
Повечето  от  изследователите  предполагат,  че  канонът  е  бил  съставен  в  Рим  или  в
близки до него места: според Харнак – “в Рим в съседните общини или в една съседна
на Рим църква”5); според Белзер – “в Рим или в някое съседно, намиращо се във връзка с
Рим, място” 6). Други пък изследователи определят още по-тясно мястото на неговото
написване, именно  гр. Рим. “Родината на автора, казва О. Барденхевер, трябва да се
търси твърде вероятно на Запад, и именно навярно в Рим, епископското седалище на
Пий, местожителството на автора на Пастира” 7). И действително, има здрави основания
да се предполага, че Мураториевият канон е съставен в Рим. Първото от тези основания
е, че авторът на канона на три места нарича Рим “urbs” или “urbs Romа” (38, 74 и 76 р.),
а второто е, че негов автор е св. Иполит, който е живял и работил в гр. Рим. В едно от
последните  си  изследвания  върху  Мураториевия  канон  “Über  den  Verfasser  und den
literarischen Charakter des Muratorischen Fragments”8) Ад. Харнак опредeлено и въз
----------------------        

1) Über  den  Verfasser  und  den  literarischen  Charakter  des  Muratorischen  Fragments,  Zeitschr.  f.
neutest. Wiss. 1925, 24 B., S. 15.

2) Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B. 1 H. S. 134.
3) Th. Zahn, Kanon Muratori, Realencykl, IX, 1901, S. 798. Ad. Harnack. Uber den Verfasser…. S. 5.
4) Герике, Введ. В новоз. кн. Св. Писания, 2 пол., с. 199-200.
5) Die Chronologie, 2 B., S. 331.
6) Einleit i. d. Neue Testament, 2 Aufl., S. 713.
7) Gesch. d. altkirchl. Literatur, 2 B., 1914, S. 611. F. Gutjahr, Einleit zu den Heilig. Shrift. Des Neuen

Testaments, Graz, 1897, S. 19.
8) Zeitschr. f. d. neutestam. Wiss., 1925, 24 B. S. 1 ff.
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основа на здрави доводи твърди, че канонът е бил съставен в гр. Рим от някое лице,
което е било не само член на римската църква, но и е заемало видно служебно място в
нея. В този канон говори, според него, “един член на римската църква, и именно или
самият епископ или пък някой, упълномощен от него”1).

Времето, когато е бил съставен Мураториевият канон. Времето за съставянето
на канона се определя по различен начин от различните изследователи. Но различието
у тях по този въпрос не е голямо. Почти всички се движат около годината 200. Едни
намират, че кононът е написан не много години преди тази дата, а други пък не много
години  след  нея.  Само  Г.  Кофмане – Кунитц  в  една  своя  статия2) изказва  странно
мнение  по  въпроса  за  времето,  когато  е  бил  съставен  Мураториевият  канон.  Според
него, този канон представлява една комбинация от стари и нови предания, съставена
през втората половина на 5-ти век. Поради своята крайна несъстоятелност мнението на
Кофмане не е възприето до сега от никой изследовател. Ето какво казва за него Т. Цан:
“Опитът на Кофмане, който отнася първоначално Мураториевия канон към четвърти век
(с.  174),  а  след  това  към  времето  около  450  –  490  г.  (с.  216  сл.),  да  обезсили
самосвидетелството  на  автора  (с.  176 сл.),  не  е  обоснован  с  нищо.  Не  може  да  се
приеме, също държаното наготово на заден план предположение, че франгментистът е
възприел безсмислено една неподходяща дата от някой по-стар източник. Той не е бил
безсмислен компилатор, но човек със самостойна мисъл, и именно в настоящия случай
той показва живо лично участие  по въпроса относно мястото на Пастира в църковното
богослужение.  Този въпрос е бил обаче живо обсъждан не през 4-ти или 5-ти в., но
около 200 г. на Запад.” 3)

Хуг при определянето на времето, кога е бил съставен Мураториевият канон, се
основава  върху  мястото  на  канона,  където  се  говори  за  апокрифното  послание  до
александрийците, написано под името на ап. Павел. Според него под това послание
трябва  да  се  разбира  посланието  до  евреите,  написано  от  някой  александриец,
привърженик на Маркион. Споровете относно посланието на ап. Павел        до евреите
се появили от времето на римския презвитер Кай,
---------------------

1) Über den Verfasser… S.7.
2) Das wahre Alter und die Herkunft des sog. Muratorischen Kanons: Neue Jahrbücher für deutsche

Theol. 2, 1893, 163-223. Виж O. Bardenhewer, Gesch. d. altkirchl. Literatur, B. 2., 1914, S. 612. Ad. Harnack,
Die Chronologie, 2 B. S. 331.

3) Kanon Muratori, Realencykl., IX B., 1901, S. 798. A Aд. Харнак казва: “Die positiven Argumente, die
Koffmane  aus  der  Überlieferung  für  seine  Annahme  geltend  gemacht  hat,  beruhen  z.  T.  auf  einem
Missverständnis der Überlieferung”, Die Chronologie, 2 B., S. 331.
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работил в началото на III в. От тук следва, че Мураториевият канон, в който посланието
на ап. Павел до евреите не се счита за подлинно, е бил съставен в началото на III в. 1) Но
разсъжденията на Хуг относно времето, когато  е  бил съставен Мураториевият канон, в
основата си са погрешни, защото, както ще бъде доказано по нататък, под споменатото
в канона послание до Александрийците не може да се разбира посланието на ап. Павел
до евреите.

Другите  изследователи  при  определянето на  времето,  когато  е  бил  съставен
Мураториевият канон, се осланят върху следните места в него: 1) 73 – 77 р., дето се
говори за написването на Пастира от Ерма; 2) 84 – 85 р. – за монтанистите, наричани
още катафриги, и 3) 16 – 34 р. – за оспорването на евангелието и посланията, написани
от ап. Йоан.

Като  споменава  за  Пастира  на  Ерма,  авторът  на  Мураториевия  канон  казва:  “А
Пастира съвсем  недавна  (nuperrime), в наше време  (temporibus nostris), написа  Ерм в
града  Рим,  когато  на  катедрата  на  римската  църква  седеше  неговият  брат,  епископ
Пий”  (sedente  cathedra  urbis  Romae  ecclesiae  Pio  episcopo  fratre  eius).  Това  място  в
Мураториевия канон, според Ад. Харнак, “е най-важното при определянето на времето
на фрагмента”. 2) Също така гледа на него и Т. Цан. 3) Пастирът на Ерма бил написал
“съвсем недавна” – nuperrime. Срещу това наречие в гръцкия оригинал е стояло навярно
наречието  newsti.v Nuperrime e superl. от nuper = преди  не много време.  Наречието
nuper означава  съвсем  кратко  време,  няколко  дни  преди  известно  събитие,  или  пък
цели  столетия. 4) Тук  то  означава  кратко  време,  защото  се  намира  в  зависимост  от
думите “в наше време” – in temporibus nostris и стои в супeрлативна форма. Последната
форма не допуска на наречието nuper тук да се придава по-широко значение. Кое от
двете определения има по-широко значение: nuperrime или temporibus nostris? Според
едни  изследователи  temporibus nostris има  по-широко  значение.  Според  Т.  Цан  пък
по-широко значение  в случая има  nuperrime3). Мнението на Т. Цан не може да бъде
признато  за  основателно.  Като  казва,  че  Пастирът  е  написан  “temporibus  nostris”,
авторът на Мураториевия канон противопоставя времето на неговото
------------------------       

1) Виж Герике, Введ. в новоз. кн. Св. Писания, 2 пол., с. 200.
2) Die Chronologie, 2 B., S. 331.
3) Kanon Muratori, Realencykl. IX B., 1901, S. 798.
4) У Цицерон, de nat. deorum – II, 50, се казва: nuper id est paucis ante saeculis.
5) “Sehr unrichig ist es demnach, казва той, wie immer wieder geschieht,  nuperrime als den engeren

Begriff  zu  fassen,  welcher  das  weitschichtigere  temporibus  nostris näher  bestimme,  während  schon  die
Wortstellung zeigt, dass es sich umgekehrt vehalt.” Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 134. 
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написване, на времето когато са били написани каноническите книги на Новия Завет, т.
е. апостолския век. Според мнението на Т. Цан под “наше време” – temporibus nostris,
трябва  да  се  разбира  времето,  през  което  е  живял  авторът  на  Мураториевия  канон.
Значи, според него, Пастирът е бил написан от Ерма през това време, когато е живял
авторът на Мураториевия канон. Но такова едно предположение едва ли би могло със
сигурност да се направи. По надолу авторът по-точно определя времето, когато е бил
написан  Пастирът  – “когато  на  катедрата  на  римската  църква  седеше  неговият  брат,
епископ Пий”. Той е бил римски епископ от 140 – 155 година. От тук Т. Цан изважда
заключението, че авторът на Мураториевия канон се е бил родил известно време преди
155 г., когато е последвала смъртта на папа Пий I.1) Но правилно ли е заключението на
Т. Цан? По-добре ще бъде, ако се предположи, че авторът на Мураториевия канон се е
бил родил около времето на смъртта на папа Пий I, може би малко преди тази смърт, а
може  би  и  след  нея.  Той  говори  за  написването  на  Пастира  като  за  историческо
събитие.  Въз  основа  на  съобщението  за  Пастира  в  Мураториевия  канон  може  да  се
направи предположението, че този канон е бил написан  доста скоро след  смъртта на
папа Пий  I.  Това време  не  може да бъде  продължително, защото авторът на канона,
като казва temporibus nostris, причислява себе си към времето, епохата на папа Пий I и
защото изрично подчертава, че Пастирът бил написан съвсем недавна – nuperrime. Въз
основа на последното наречие може със сигурност да се предполага, че Мураториевият
канон  е  бил,  написан  през  втората  половина   на  II  в.,  и  навярно  към  края  на  тази
половина,  или  пък  в  самото  начало  на  III  в.  За  да  може  да  се  определи  по-точно
времето, когато с бил съставен канонът, трябва да се вземат под внимание указанията в
него за монтанистите и за оспорването на евангелието и посланията на ап. Йоан. За
монтанистите  се  казва  в  81 – 85 р.  следното:  “От  Маркион  пък  или  Валентин,  или
Василид съвсем нищо не приемаме, които и са написали нова книга от псалми заедно с
азиатеца  (Монтана),  основател  на  катафригите;  (монтанистите)”.  А  за оспорването  на
евангелието и посланията на ап. Йоан в 16 – 34 р. се казва: “И поради това, макар и
различни  начала  в  отделните  евангелски  книги  да  се  излагат,  няма  обаче  никакво
значение за вярата на вярващите, 2) когато от един и властен Дух е открито всичко в
евангелията: за рождението (на Господа),
---------------------

1) Kanon Muratori, Realencykl., IX B., 1901, S. 798.
2) Тук навярно авторът на канона има пред вид и нападките против евангелието на ап. Йоан, че

това евангелие се намирало в противоречие със синоптичните евангелия.
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за страданието, за възкресението, за обращението със Своите ученици и за двойното
Негово  пришествие; за  първото,  унизеното  в  смирение,  що  стана; за  второто
преславното, с царско  могъщество, що  ще  бъде.  Следователно  какво  чудно има,  ако
Йоан така уверено представя1) някои неща и в своите послания, като казва за себе си:
“което сме видели с нашите очи и с ушите сме слушали, и нашите ръце са пипали, това
ви писахме”. Така (той) действително себе си представя не само очевидец и слушател,
но и писател по ред на всички чудни (дела) на Господа.”

Върху  тези  две  указания  отправя  своето  внимание  и  Т.  Цан.  Преди  всичко  той
приема, че Мураториевият канон не е могъл да бъде написан по-късно от 210 г., като
взима предвид, че неговият автор се е бил родил преди смъртта на Пий I (153 или 154
г. според него). 2) Тъй като в канона се споменава за монтанистите като за еретици, и те
се поставят наравно с Маркион, Валентин и Василид, според мнението на Т. Цан, ще
трябва да се очаква, че Мураториевия канон е бил написан, след като монтанизмът вече
се  е бил  разпространил  в  римската  църква  и  е бил  осъден  като  еретическо  учение.
Отделянето и осъждането на монтанистите в римската църква, според него, е станало
през същото време, в което то е станало и в картагенската църква, именно около 202 –
206 г. Отделянето на монтанистите в римската църква е могло да стане едва в началото
на  III  в.,  защото,  според  Т.  Цан,  папа  Виктор  (189 – 199 г.)  не  се  бил  изказал
положително за тяхното учение. Той не счита обявяването на папа Сотир и Елевтерий
против  учението  на  монтанизма  като  окончателно  становище  на  римската  църква
относно това учение. А докато римската църква не се била окончателно произнесла за
монтанизма, едва ли някой неин член би се решил да го поставя в реда на еретическите
учения.  Като  взема  предвид  това  обстоятелство,  а  също  така  и  обстоятелствата1), че
оспорването  на  евангелието  и  на  посланията  на  ап.  Йоан  от  страна  на  алогите е
станало  в  началото  на  III  в. 2), че  в  канона  не  се  говори  нищо  за  оспорването  на
апокалипсиса  на  Йоан,  което  за  пръв  път  предприел  римският  писател  Кай  през
времето на папа Зефирин (+217), Т. Цан идва до заключението, че Мураториевият канон
е  бил  написан  малко  преди  210 г. 3) Почти  до  същия  резултат, относно  времето  на
написването на канона, достига и Ад. Харнак. Той
-----------------------
 1) От тези думи на автора   може да се заключи, че е имало нападки и против посланията на ап.
Йоан.

2) Gesh. D. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 136.
3) Gesh. D. Neutest, Kanons, 2 B., 1 H., S, 136. Cp. Realencykl. B. IX, 1901, S. 799.
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предполага, че осжъдането на монтанизма като еретическо учение не е могло да стане
в римската църква по-рано от 195 г. Поради това написването на канона според него е
станало  през  времето  от  195 до  205 или  210 година.  Според  Герике1) и  Каулена2)
Мураториевият канон е бил написан през ІІ в., според Гутйара3)  – някъде около средата
на ІІ в., а според Белзер4) – в предпоследните или последните десетилетия на този век.
Проф. Д. Богдашевски определя написването на канона между годините 200 – 210. 5)

Тъй  като  при  определянето  на  времето,  когато  е  бил  съставен  Мураториевият
канон,  важно  зиачение  имат  указанията  в  него  за  монтанизма  и  за  оспорването  на
евенгелието и посланията на ап. Йоан, ще трябва да се обърне внимание върху някои
важни  моменти  от  историята  на  монтанизма  и  на  оспорването  на  евангелието  и
посланията на ап. Йоан в края на ІІ в. и началото на  ІІІ в. Монтан излязъл със своето
особено учение във Фригия (Мала Азия) през 157 или 156 година. 6)  Неговото учение се
разпространило бързо.  Още  през  172 г.  Йераполският  епископ  Клавдий  Аполинарий
написал  gra mmata против учението на Монтана. 7)  През 192 –193 г.  написал съчинение
против  монтанизма  един  малоазийски  епископ  или  свещеник,  от  което  съчинение
прави  извадки  Евсевий  Кесарийски,  без  да  споменава  името  на  автора. 8) Според
Евсевий  Кесарийски 9) против  моатанизма  нанисал  съчинение  и църковният  писател
Аполоний,  работил  навярно  в  Мала  Азия.  Своето  съчинеиие  той  написал  40 г.  след
първото излизане на Монтана, значи през 197 или  196 година. Римският папа Сотир
(166–174), според свидетелството на автора на “Praedestinatus”, 10) бил написал книга
(librum) против монтанистите. Против монтанизма са се изказвали и папите Елевтерий
(174–189)  и  Виктор  (189–198/199).  Даже  Ад.  Харнак  предполага,  че  Мураториевият
канон, в който се осъжда учението на монтанистите, е бил съставен от папа Виктор. 11)
Особено внимание трябва да се обърне върху обстоятелството, че св. Ириней Лионски
---------------------

1) Введ. в новоз. книги Св. Писания, 2 пол., с. 197.
2) Einleitung i. d. Heil. Schrift Alten u. Neuen Testaments, 4 Aufl. S. 36.
3) Einl. Z. d. Heil. Schr. D. Neuen Testaments, S. 19.
4) Einl. i. d. Neue Testament, 2 Aüfl., S. 713.
5) Канон, Правосл. богосл., Энцикл. Т. VІІІ, 1907, S. 303..
6) Виж Ad. Harnack, Die Chronologie, 1 B. S. 380
7) Ibid. Според Т. Цан Клавдий Аполинарий бил написал своята  gra mmata през 160 – 175 г. Виж O.

Bardenhewer, Gesch. d altkirchl. Literatur, 1 B., 2 Aufl., S. 288.
8) Църк. история, 5, 16-17.
9) Църк. история, 5, 18.
10) Виж O. Bardenhewer, op. cit., 436.
11) Die Chronol., 2 B. S. 333.
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предал  на  папа  Елевтерий  (177 – 178 г.)  две  писма  против  монтанизма,  едното  от
църковната  община  в  Лион,  а  другото  от  няколко  лионски  мъченици  за  вярата.  От
същите били изпратени писма и до братята в Мала Азия и Фригия. 1) Ако монтанизмът е
бил известен на лионската църква и осъден от нея още през 177 – 178 г., още повече и
по-рано той е бил известен на римската църква, която не е могла да не вземе известно
становище по отношение на него. Както бе споменато по-горе, папа Сотир (166 – 174)
написал  даже  отделна  книга  против  него.  Въз  основа  на  тези данни  не  може  да  се
отрича,  че  римският  църковен  писател,  който  е  съставил  Мураториевия  канон,  не  е
могъл в последните десетилетия на  ІІ в. да гледа на монтанистите, като на сектанти,
защото по това време все още не е имало църковно решение за това.

Първите сведения за оспорването на подлинността на евангелието от Йоан дава
св. Ириней Лионски в своето съчиненис “Против ересите”, книга 3, глава 11, 9. Първите
три  книги  от  това  свое  съчиненне  св.  Ириней  написал  между  180 – 192  г.,  при
управлението  на  император  Комод. 2) В  посоченото  място  той  съобщава,  че  имало
някои,  които отхвърляли  даровете на Св. Дух и не  признавали  евангелието  на Йоан.
Според  мнозина    изследователи,  като  Хр.  Лютардтъ,3) Авг.  Блудау4) и  др.,  тези
противници  на  евангелието  на  Йоан,  навярно  и  на  неговите  послания,  са  били
антимонтанисти.  Те  са отхвърляли  евангелското  и  посланията  на  ап.  Йоан,  защото с
това са искали да разрушат една от най-здравите основи на монтанизма, каквато той
намирал най-много в евангелието на Йоан. Тези аитимонтанисти, както предполага и
Авг. Блудау, 5) са били не източни, а западни, и са били съвременници на св. Ириней
Лионски. 6) Авторът  на  Мураториевия  канон  навярно  е  имал  пред  вид  споменатите
антимонтанисти, а не римския писател Кай и алогите, защото те всички са отхвърляли
не  само  евангелието  и  посланията  на  ап.  Йоан,  но  и  неговия  Апокалипсис. 7) В
Мураториевия канон не се споменава  нищо за оспорването на подлинността на  
----------------------

1) Евс. Кес., Църковна история, 5, 3-4.
2) Виж О. Bardenhewer, Gesh. D. altkirchl. Literatur, 1 B., 2 Aufl., S. 406.
3) Der johanneische Ursprung des vierten Evangeliums, Leipzig, 1874, S. 23.
4) Die ersten Gegner der Iohannesschriften, Freiburg i. Br., 1925, S. 27.
5) Die ersten Gegner der Iohannesschriften, S. 35.
6) Виж  нашето изследване “Подлинност на евангелието от св. Апостол Йоан Богослов”, отпеч. от

Духовна култура, 1929 г., София, с. 7-9.
7) Филастрий, De haeresibus, 60. Migne, P. L. 12, 1174-1175. Нашето цитирано изследване, с. 9-15.

Евсевий Кесар., Църк. История, 3, 28.
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апокалипсиса. В него се казва само, че някои не желаели той да бъде четен в църква, т.
е.  на  богослужението.  Значи и въз  основа  на  изнесените  в  Мураториевия  канон
сведения за оспорването на евангелието и посланията на ап. Йоан може да се направи
заключеннето,  чо  той е  бил  написан  през  последннте  десетилетия  на  ІІ век.  Като  се
вземе  под  внимание  обстоятелството,  че  този  канон  е  бил  съставен  от  св.  Иполит
Римски, който починал през 236 год., че той е бил едно от първите му произведения,
може с известна сигурност да се предположи, че той е бил иаписан около 190 година.

Автор  на  Мураториевия канон. Откривачът  на  канона,  Мураторий,  считал  за
негов автор римския писател Кай, работил в началото на ІІІ в. 1) Но не може да се счита
Кай за автор на канона, защото той отричал подлинността на евангелието на Йоан и
апокалипсиса,  когато  в  канона  ясно  е  изтъкнато,  че  те  са  писания  иа  ап.  Йоан  и  се
считат  за  канонически  книги  на  Новия  Завет.  Симеон  де  Магистрис  гледал  на
Мураториевия  канон  като  на  откъс  от  някое  произведение  на  Папий  Йераполски. 2)
Бунзен  считал  Егезип  за  негов  автор.  Според  него  Мураториевият  канон  е  част  от
Мемоарите на Егезип, за които спомевава бл. Йероним в предговора си към коментара
на  Матей  под  името  ecclesiastica  historia. 3) Някои изследватели  търсят  автора  на
Мураториевия  канон  не  на  Запад,  а  на  Изток.  Кун  счита  за  негов  автор  Поликрат;
Чапман – Климент Александрийски; а Бартлет – Мелитон. 4) Но както бе споменато и по-
рано, на Изток няма никакви следи от канона, а такива би трябвало да има, ако той бе
написан там. Неоспорими и очевидни са доказателствата, че Мураториевият канон се е
появил  на  Запад.  Английският  учен  Лайтфут,  един  от  най-добрите  познавачи на
древната християнска литература, изказва със здрави основания предположението, че
автор на Мураториевия канон е римският презвитер и знаменит църковен писател св.
Иполит. 5) Т. Цан първоначално не се съгласявал с това предположение на Лайтфут, но
после  става  негов  защитник.  В  своето  изследване  Canon  Muratorianus  той  оставя
въпроса за авторството на канона открит. “Желанието да се открие личността на автора,
казва Т. Цан, аз считам за безнадежно начинание, както в повечето
-------------------------

1) Виж Th. Zahn, Gesh. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 137.
2) Th. Zahn, Gesh. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S 13.
3) Герике, Введ. в. новоз. книги Св. Писания, 2 пол. с. 202. Тh. Zahn, Gesch. d. Neut. Kanons, 2 B., 1

H., S. 38.
4) Ad.  Harnack,  Über den Verfasser und den literarischen Charakter  des Muratorischen Fragments,

Zeitschr. f. die neutest. Wiss., 1925, 24 B., S. 5.
5) Th. Zahn, op. cit. 137.
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случаи,  когато  преданието  не  ни  дава  нито  едно  име,  върху  което  би  могло  да  се
разсъждава”. 1) Основанията  на  Цан  да  не се  приема  авторството  на  Иполит  са:  1) в
канона не се споменава за посланието на ап. Павел към евреите, каквото нещо Иполит
не  би  направил;  2) не  може  да се предположи,  че Иполит  е считал Апокалипсиса  за
написан  по-рано  от посланията  на  ап.  Павел  и  за автор  на  Премъдрост  Соломонова
Филон, каквото заключение могло да се направи от 47 – 48 и 69 – 71 редове от канона.
2) Но несъстоятелността на тези свои възражения, после Т. Цан признава сам.

В последно време мнозина от изследвателите, освен Т. Цан, 3) като Т. Робинзон,
Бонвеч и др., се присъединяват към мнението на Лайтфут,4) че автор на Мураториевия
канон  е  св.  Иполит  Римски.  Здрави  основания  се  привеждат  от  страна  на  тези
изследватели  относно  авторството  на  Иполит. 5) Ето  основанията  на  Лайтфут:  1)  За
неоспоримо трябва да се счита, че канонът е бил съставен в гр. Рим, около 200 г. През
това време никой друг в римската църква, освен Иполит, не е бил в състояние да го
състави  в  такава  форма.  2)  В  канона  не  се  сноменява  посланието  на  ап.  Павел  към
евреите, защото сам Иполит не е считал това послание за каноническо. Както в канона,
Иполит е приемал каноничността на Апокалипсиса на ап. Йоан и не искал да се поставя
Пастирът на Ерма в реда на новозаветние канонически книги. 3) В Catalogus Liberianus,
за  източник  на  който  е  служила  Хрониката  на  Иполит,  се  говори  за  написването  на
Пастира също тъй, както и в Мураториевия канон: “Sub huius (на папа Пия) ipiscopatu
frater eius Hermes librum scripsit” (с. 73 – 77 ред на канон 4). Сегашният латински текст
на Мураториевия канон е навярно превод от съчинението иа ИполитÜ= / ; ;wdai  e=iV pa saV ta V
grafa V –  песни  за  всички  писания.  Може  да  се  предположи,  че  Иполит  в  това  свое
съчинение е разглеждал в стихотворна форма книгите на Св. Писание – Стария и Новия
Завет. Латинският текст на канона може без някакви затруднения да се преведе обратно
на гръцки език. 5) Иполит бил  
---------------------------

1) Ibid.
2) Gesh. d. Neutest. Kanons, 2., 1 H., S 138.
3) Neue kirchl. Zeitschr., Bd. 33, 1922. S. 417 ff. Komment. Zu OffenbIoh., 1924, S. 6. Виж Sd Harnack,

Uber den Verfasser… Zeitschr. f. d. neutest. Wiss, 1925, 24 B., S. 1.
4) Th. Robinson, Wxpositor, Vol. I, 1906, p. 481, сл. Bonwetsch, Nachr. D. Ges. D. Wiss. Z. Gottingen, 7.

Iuni, 1923. Lighfoot, The Apost. Fathers, I. 2. 1890, p. 405 сл. Виж Ad Harnack, op. cit. p. 1.
5) Тези основания са изложени у Харнак, цит. съч. с. 1-5. Привеждаме ги според него.
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съставил, според Евсевий Кесарийски, 1) две съчинения за шестоднева: ;e=iV th n +exah meron è
; ; ;e=iV ta  meta  th n =exah meron (навярно върху Бит. 2 – 3). Блаж. Йероним  съобщава, 2) че св.

Амвросий  Медиолански  при  преработката  на  Оригеновия  Шестоднев  се  ползвал  от
Иполит.  А  в  Миланския  ръкопис  заедно  с  Мураториевия  канон  се  съдържа,  както  е
известно,  и  откъс  от  съчинението  на  Амвросий  за  Авраам.  Навярно  Амвросий  е  бил
поместил канона  в  неговия  латински  превод  в  едно  от  своите  съчинения,  както  е
помествал и друго от Иполит. 4) 

Т. Цан, като възприема мнението на Лайтфут относно авторството на Иполит, привежда
от своя страна следните основания. 6) В съчинението си “Против ересите”, 3 кн., 17, 4,
св. Ириней  Лионски  казва: “не е добре  да се смесва алабастър с мляко”. Св. Иполит,
който е бил ученик на Ириней, е взел този израз от него, като го заменил с подобен на
него израз: “Fel cum melle misceri non congruit” – “не подобава да се смесва жлъчка с
мед”. Сам Т. Цан не счита този свой довод за особено силен. 7) Викторин Петавийски,
грък по произход, 4) живял и работил към края на трети век, се е ползвал от Иполит. 5) В
своя  коментар  върху  Апокалипсиса  (с.  11,  1) 6) Викторин  говори  за  произхода  на
евангелието  от Йоан също така,  както в Мураториевия  канон.  Това ясно се вижда от
следното съпоставяне:

Викторин:
“Johanes  evangelium  postea  (разбира  се
след  Апокалипсиса)  conscripsit.  Cum
essent  enim  Valentinus  et  Cerinthus  et
Ebion et cetera scola (satanae) sparsa per
orbem, convenerunt ad illum (разб. Йоан)
de  finitimus  civitatibus  episcopi  et

compulerunt  eum,  ut  ipse  testimonium
conscriberet in dominum.

Мураториев канон:

(Johanes)  “cohortantibus  condiscipulis  et
episcopis suis dixit”.

--------------------
1) Църковна история, 6, 22.
2) Ep. 84, 7.
3) Виж Ad. Harnack, op. cit., p. 1 – 2.
4) O. Bardenhewer, Gesch. d. altkirchl. Literatur, 2 B., S. 658.
5) За  това  свидетелства  блаж.  Йероним,  като  казва:  “Hippolyti  martyris  verba  ponamus,  a  quo

Victorinus noster non plurimum discrepat” (ep.36, 16). Мнозина  изследователи,  като  Ad. Harnack и  др.,
предполагат,  че  прибавянето в  някои  ръкописи  към  съчинението  на  Тертулиан  “De praescript haeret.”
представлява само по себе си извлечение от Синтагмата на Иполит, е произведение на Викторин. Виж О.
Bardenhewer. op. cit. S. 663.

6) Hausleiter, Viktor. Opp. p. 94. Виж Ad. Harnack , Über den Verfasser… S. 3.
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От  тук  може  да  се  направи  заключението,  че  Викторин  е  взел  своето  съобщение  за
произхода на Евангелието на Йоан и от някои съчинения на Иполит, от което по-късно
е бил преведен Мураториевия канон. 8) У Викторин се срещат ръзсъждения, еднакви с
тези в Мураториеия канон, за написването на Евангелията под въздействието на един
Дух и за хармонията между тях.

Викторин:
“Praedicationes (на  4 – мата  евангелисти)
quamvis quator sint, una tamen praedicatio
est, quia de uno ore praecessit.“ 1)

“В евангелието има един дух”. 2)

“Primo in  suscepto homine venit  occultus;
post paululum in majestate et gloria veniet
ad iudikandum manifestus.” 3)

Mураториев канон:

“Et  ideo  licet  varia  singulis  evangeliorum
libris principia doceantur, nihil tamen differt
credentium  fidei,  cum  uno  ac  principali
spiritu declarata sint  in omnibus omnia de
nativitate,  de  conversatione  cum discipulis
suis  ac  de  gemino  lius  adventu,  primo  in
humilitate  despecto,  quod  fuit,  secundo
potestate  regali  preclaro,  quod  futurusm
est.”

У  Иполит  изобщо  учението  за  второто
идване на Христос заема важно място. 9)
У Дионисий Барсалиби4) и Викторин5) са
запазени  две  извадки  от  Иполит,  които
имат  важна  връзка с  Мураториевия
канон.  Дионисий  Барсалиби  изрично
указва на Иполит. Макар Викторин и да
не споменава за Иполит, ясно е, че се е
ползувал от него.

Дионисий Барсалиби

“Иполит  казва,  че  Иоан,  като  пишел,
написал  до  седем  църкви,  както  Павел

написал  своите  13  послания  до  седем
църкви.  За  посланието  до  евреите  той
мисли, че не е от Павел       , но може би
от Климента.”

Мураториев канон.
“Cum  ipse  beatus  Paulus  sequens

prodecessoris  sui  Johannis  ordinem  non
nisi  nominatim  septem  ecclesiis  scribat
ordine  tali:  ad  Corinthios  prima,  ad
Ephesios  secunda,  ad Philippenses  tertia,
ad Colossenses quarta, ad Galatas quinta,
ad Thessalonises sexta, ad Romanos sep – 

---------------------
1) Comm. In Apocal. Hausleiter, Victorini Opp., p. 48, 12. Виж Ad. Harnack, ibid. 3.
2) In “Cantic.” 8, 7. Виж Ad. Harnack, ibid. 4.
3) Comm. In Apoc. p. 18, 12. Виж Ad. Harnack, Uber den Verfasser…, S. 4.
4) Gomm. In Apoc. p. 5, 9. Виж Ad. Harnack, ibid.
5) Към Арос. 1, 11, 20. Виж Ad. Harnack, ibid.
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Викторин:
“Septem  autem  quas  (Johannes)
nominatim vocabulis suis vocat, ad quas
(et)  epistolas  fecit,  non  quia  illae  solae
(sint)  ecclesiae  aut  principes,  sed  quia
quod uni dicit  omnibus dicit;  nihil  enim
defferat,  utrum  quis  vexillationi,
paucorum militum numero,  an  per  eam
toto  exercitui  loquatur.  Denique  sive  in
Asia  sive  in  toto  orbe  septem ecclesias
omnes et  septem nominatas unam esse
catholicam  Paulus  docuit,  primum
quidem,  ut  servaret  (ipse)  et  ipsum,
septem  ecclesiarum  non  excessit
numerum,  sed  scripsit  ad  Romanos,  ad
Corinthios,  ad  Ephesios,   ad
Thessalonicenses,  ad  Galatas,  ad
Philippenses,  ad  Colossenses;  postea

singularibus personis scripsit, ne excederet
numerum septem  ecclesiarum,  et  in  brevi
contrahens  praedicationem  suam  ait  ad
Timotheum:  “Ut  scias  qualiter  debeas
conversari in aede dei aut quae sit ecclesia
vivi dei”. 
tima;  verum  Corintheis  et
Thessalonicensibus  licet  pro  correptione
iteretur,  una  tamen  per  omnem  orbem
terrae  ecclesia  diffusa  esse  dinoscitur,  et
Johannes  enim  in  Apocalypsi  licet  septem
ecclesiis sribat, tamen omnibus dicit. Verum
ad Philemonem una et ad Titum una et ad
Timotheum duas, pro affectu et dilectione,
in  honore  tamen  ecclesiae  catholicae,  in
ordinatione  ecclesiasticae  disciplinae
sanctificatae sunt”.

Като излага горните основания на Лайтфут и Т. Цан, че Мураториевият канон е
бил съставен от Иполит, Харнак ги подлага след това на строга критика. 1) От изразите
в  канона:  “in  catholicam ecclessiam  recipi  non  potest”;  “Apocalypses  Johannis  et  Petri
tantum recipimus”;  “nihil  in totum recipimus”;  “una cum Basilide Asianum, Cataphrygum
constitutorem (reicimus);  “in honore ecclesiae catholicae (sunt)”;  “in catholica habentur”;
“legi  eum quidem oportet,  se  publicare  vero  in  ecclesia  populo  neque  inter  prophetas
completo  numero  neque  inter  apostolos  in  finem  temporum  potest”  –  той  идва до
заключението,  че  лицето,  което  е  съставило  канона,  е  било  с  необикновенна
компетентност, с висок авторитет, и говори не от свое име, а от името на някоя голяма
църква,  “която  стои  зад  него  и  чиято  уста  е  той”. 1)  Тази  църква  според  Харнак  е
римската. “Тук говори един член на римската църква, казва той, и именно или самият
епископ, или някой упълномощен от него; защото коя църква на Запад, освен
-------------------

1) Über den Verfasser…, S. 6.
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римската, би могла при прехода от ІІ в. към III в. да говори така, и кой в тази църква би
се осмелил  да го направи, освен епископът   или   някой   църковен   служител,  който
пише  по  негова  поръчка?  Едно  формено  Constitutum  de  libris  recipiendis  стои  тук,
съставено  като  ръководство  за  всички църкви.  Ако това  е така, тогава е правилно
твърдението,  че на  първо място трябва да се спомене  Иполит,  като  упълномощен  от
епископа,  защото  около  това  време  (когато  канонът  е  бил  съставен)  той  бил
християнският  писател  в  римската  църква.  Но   все  пак  той  не   е  бил  единственият.
Първият довод на Лайтфут, Цан и др. се  посочва следователно като правилен; но не
трябва да се мисли  само за Иполит  (макар  и на първо място),  а трябва да се остави
авторството открито също и за   епископите: Виктор, Зефирин и Калисто, или за някой
от  тях   упълномощен  от  тях  клирикъ”.1)  2)  Разсъжденията  тук  Харнак  намира  за
правилни, обаче те, според него, водят не към Иполит, а изобщо към някой  западен
църковен  писател.  3)  Общото  между  Мураториевия  канон  и  Catalogus  liberianus,
относно  съобщението  за  Пастира  на  Ерма, обръща  внимание  върху  себе  си,  но
възможността  за написването  на   канона    трябва да бъде  оставена  открита,  защото
може да се предположи, че общото произлиза от един и същ източник. 4) В  основата
на този аргумент Харнак вижда една смело построена, но не издържлива  постройка.
Върху статуята на Иполит стои: “Widai s pasaV taV grafaV”. Всички  усилия  да се обнови
правилно този надпис са останали напразни. Не може сигмата  да   се превръща в “e=iV”.
Думите “pasaV taV grafaV” не могат да бъдат взети като заключение при изброяването на
съчиненията на Иполит, защото  на статуята  след тях има  и други; съмнително е, дали
те означават  “всички свещени  писания”.  Несъстоятелно  е и  обяснението  на Скалигер:
“Песни  относно  всички  (свещени)  писания”.  Няма  основания  да  се  предполага,  че
песните  са били  само  две;  едната  за  книгите  на  Стария Завет,  а  другата  за  тези на
Новия. Не може  да се приеме,  че канонът в своя гръцки  оригинал  е бил съставен  в
шестостъпен  ямбически  стих. Сухото съдържание  на канона не допуска поетическо
изложение. Въз основа на всичко това Харнак отхвърля този аргумент. Петия аргумент
той  счита  за  празно  разсъждение  въз  основа  на  ръкописното  предание,  без  никаква
доказателствена сила, а на шестия гледа като на по-слаб от петия, защото не Иполит, а
Ириней  пише:  “teou ga lakti mi gnutai gu yoV kakw V”. 7) За евангелието  на  Марк, Викторин
пише:  “Marcus  interpres  Petri  ea  quae  in  munere  docebat   (разбирай ап.  Петър)
commemoratus conscripsit, sed non
---------------------

1) Über den Verffaser…, S. 7.
26



ordine”. 1)  За  същото  евангелие  по  същият  начин  се изразява  и  Папий  Йераполски:
“Марк, изтълкувателят на Петър, с точност записал всичко, каквото запомнил, макар и
да не се придържал стриктно към последователността на речите и деянията на Христос,
защото сам не е слушал Господа и не Му е бил спътник”. 2) Ясна е тук зависимостта на
Викторин  от  Папий.  Въз  основа  на  това  може  да  се  предположи,  че  Викторин  е
заимствувал от Папий и своето съобщение за евангелието на Йоан. Общото тук между
автора на канона и Викторин произлиза от това, че и двамата са черпили от един и същ
източник  –  Папий. Има известно различие между съобщението за евангелието на Йоан
у  Викторин  и  в  Мураториевия  канон.  Не  може  да  се  предположи,  че  Викторин  се  е
ползувал  от  Иполит,  защото   никъде  в  неговите  запазени  съчинения  не  се среща
подобно съобщение за  евангелието на Йоан. 8) По тази точка Харнак казва следното:
“Аргументацията тук се отнася за такива всеобщо разпространени теологумени,  че тя,
според  моето  мнение,  няма  изобщо  никакво  значение.  Че  четирите  евангелия
представляват само едно евангелие, че те са написани под въздействието на един Дух,
че съдържат  regula fidei и  че двойното  идване на  Спасителя  е  една  основна  истина,
всичко  това  е  вселенско  – християнско  общо  учение,  което  най-напред  е  било  ясно
засвидетелствано от Ириней”.3) Тук  има нещо  общо между  Викторин  и Мураториевия
канон, но има и различия. Може да се предположи,  че общото се дължи не на това, че
Викторин е черпил от Иполит, а на това, че той е използвал някоя литургична формула,
използувана  също  и  от  автора  на  Мураториевия  канон.  9)  Харнак  не  отрича  тук
литературното  родство  между  Иполит,  Викторин  и  Мураториевия  канон.  Различие
между  Викторин  и  канона  има  само  в  реда  на  посланията  на  ап.  Павел.  Авторът  на
Мураториевия канон, според Харнак счита, че Апокалипсисът на ап. Йоан бил написан
по-рано  от  посланията  на  ап.  Павел.  Подобно   твърдение  се  намира   само  у
Епифаний,4)  според  когото  Апокалипсисът  бил  написан  по времето  на  император
Клавдий.  Въз  основа  иа  последните  обстоятелства  Харнак,  като  не  отрича
литературното  родство  между  Иполит  и  автора  на  Мураториевия  канон,   счита
идентичността между тях не за действителна, а само за възможна.

Харнак  обръща  внимание  още  върху  следните обстоятелства.  В  Мураториевия
канон апокалипсисът на Петър се счита за каноническа книга и Премъдрост Саломонова
се
---------------------

1) Op. cit. 9.
2) Евсевий Кесарийски, Църковна История, ІІІ, 39.
3) Über den Verfassr…, S. 10.
4) Haer, 51, 12, 33.
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причислява към Новия Завет. Нищо подобно не може да се намери в запазените до нас
съчинения на Иполит или във фрагментите от неговите съчинения. Също така не може
да  се  намери  у  Иполит  такова  съобщение  за  еретиците,  каквото  има  в  края  на
Мураториевия канон.

Ад. Харнак, като счита възможността, Мураториевият канон да е бил съставен от
Иполит,  за  недоказана  и  необоснована,  по  въпроса  за  неговото  авторство  идва до
следното  заключение:  Мураториевият  канон  е  едно  авторитетно  произведение,
съставено в римската църква като ръководство за цялата вселенска християнска църква;
той е съставен или от някой римски епископ – Виктор или Зеферин, или пък по тяхна
поръка  от  някой  римски  клирик. 1)  Той  намира,  че  канонът  със  своето  съдържание
повече  подхожда  на  папа  Виктор,  който  е  успял да  добие  силно  влияние  във
вселенската  християнска  църква.2)  Като  взема  под  внимание  папския  произход  на
Мураториевия канон, Харнак казва: “Ще трябва занапред участието на римския епископ
в  създаването,  затвърдяването  на  Новия  Завет  по-високо  да  се  цени,  отколкото  до
сега.”3)

Критиката на Ад. Харнак, насочена против твърдението на Лайтфут, Т. Цан и др.,
че автор на Мураториевия канон е Иполит, не може да бъде призната за основателна.
Ще разгледаме  пункт  по пункт  тази критика.  1) Не е прав Харнак,  когато твърди,  че
канонът има високо авторитетен характер, че е написан или от римски  епископ, или
пък от някое, упълномощено от него лице. Канонът представлява  сам по себе си едно
свободно произведение, написано от лице, член, а възможно е и от длъжностно лице,
на вселенската християнска църква. Изразите, изтъквани от Харнак, и в сегашно време
могат да бадат употребени от обикновен мирянин или клирик в християнската църква.
Като  говорим  за  книгите  на  Новия  Завет,  ние  и  сега  казваме  за  едни  от  тях,  че  се
приемат  от  нашата  православна  църква,  а  за  други,  че  се  отхвърлят,  без  да  бъдем
високо длъжностно лице в църквата. Местата в канона, където се говори за хармонията
между  четирите  канонически  евангелия; за  ап.  Йоан,  като  свещен  писател,  за
посланията  на  ап.  Павел; за  написването  на  Пастира  от  Ерма  и  др.,  ясно
свидетелствуват, че канонът е съставен от църковен писател, който е запознат  добре
със Св. Писание и се придържа строго към учението на православната църква. В края на
ІІ век в Рим на нас не ни е познат друг писател, освен Иполит, който
---------------------

1) Über den Verfasser…, S. 15.
2) Jbid.
3) Op. cit. 16.
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да е запознат обстойно с въпросите  от областта на Св. Писание и който свободно да
пише на гръцки език. 2) Харнак ни отправя към други църковни писатели, без да указва
изрично на тях. Всички свидетелства говорят в полза на Иполит. Защо трябва ние да го
игнорираме,  когато  нямаме  подобни  свидетелства  за  друг  някой  римски  църковен
писател? Някои изследватели посочват Кай, но както бе вече споменато, той открито е
отхвърлял подлинността и каноничността на Апокалипсиса, а в канона се изтъква тъкмо
обратното. 3) Защо ще се търси трети източник, от който да са се ползвали Иполит и
авторът на Мураториевия канон, когато сходството между тях, което и сам Харнак не
отрича, не допуска това? В Мураториевия канон е изтъкнато това, което се изтъква и у
Иполит. Не може да бъде друг авторът на съобщението за написването на Пастира от
Ерма в и в Мураториевия канон, освен Иполит. 4) За да се изтъкне несъстоятелността на
Харнаковата критика по този пункт, ще трябва да се дадат някои осветления за думите
върху статуята1) на Иполит: “Widai: s pasaV ta  grafaV”. Батифол предполага, че вместо w dai
трябва  да  се  чете  spoudai (трудове, изследвания)  и  намира,  че  тук  се  говори  за
екзегетичните трудове на Иполит върху книгите на Св. Писание – Стария и Новия Завет.
Но  Ахелис установява, че върху статуята стои не  spoudai, а  w dai и след тази дума  има
двоеточие.2) Същият предполага, че сигмата след двоеточието означава цифрата 200. С
тази цифра, според него, се означава числото на Иполитовите песни. Думите ;pa saV ta V
grafa V трябва да бъдат допълнени по следния начин: “всичките съчинения на Иполит аз
(надписвачът  на  статуята)  отбелязах”.  Но  това  обяснение  на  Ахелис  не  може  да  се
приеме, защото в следващите 4 реда се изброяват други съчинения на Иполит. Не може
със  сигурност  да  се  предположи,  че  тези  редове  са  добавени  от  другиго.  По-късно
Ахелис  променя  своето  предположение,  като  намира,  че  със  сигмата  се  означава  не
числото на Иполитовите  песни,  а числото на неговите   съчинения: ;diakosi aV pa saV ta V
grafa V. Но върху статуята на Иполит, в 26-те написани върху нея редове, са обозначени
заглавията само на десетина негови съчинения. Не могат думите  ;pa saV ta V grafa V да се
считат  като  заключение  на  каталог,  в  който  са  обозначени  всичките съчинения  на
Иполит3). Повечето от  изследователите приемат, че под двоеточието и сигмата трябва
да се разбира предлогът eiV. Тогава горните думи получават
----------------------- 

1) Тази статуя е намерена в 1551 г. В гробницата на св. Иполит при via Tiburtina. 
2) Hippolytstudien, Texte u. Unters. 1897, S. 4.
3) Виж O. Bardenhewer, Gesh. D. altkirchlichen Literatur, 2. B., S. 601.
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следния вид: w/dai  ei ;V pa saV ta V grafa V – песни за всички писания. Лайтфут предполага, че
тези песни са били две. В първата от тях са се разглеждали книгите на Стария Завет, а
във  втората  –  тези  на  Новия  Завет.  Това  предположение  на  Лайтфут  е  напълно
приемливо. Но едва ли би могло под двоеточието и сигмата да се разбира предлогът
eiV.  Ахелис,  както  бе  споменато,  установява,  че  върху  статуята  стои  двоеточие.  Ще
трябва да се търси друго обяснение на буквата s. Според нас тази буква е съкращение
на  глагола  sunora w,  което  значи  “правя  обзор,  преглед”  (от  него  е  образувано
съществителното su noyiV – обзор, кратък очерк). След като надписвачът е обозначил w/dai
(песни), обяснява след това, какво разглежда Иполит в тези свои песни: “прави преглед
на всички писания”. Той не е написал целия глагол, а само първата буква от него – s.
Под “всички писания” надписвачът разбира, по всяка вероятност, всички свещени книги
на Библията. Мураториевият канон е втората песен, в която са се разглеждали книгите
на  Новия  Завет.  И  действително,  този  канон  представлява  сам  по себе  си  преглед,
обзор, кратък очерк (su noyiV) на новозаветните свещени книги. Ето какво казва за него
Т. Цан: “Мураториевият канон не е канон в първоначалния смисъл на думата, каталог,
състоящ се само от заглавия на книгите, какъвто ни дава Мелитон за книгите на Стария
Завет, но един обзор на всички свещени книги на  Новия Завет, снабден с исторически
съобщения и богословски разсъждения, какъвто Ориген дава откъслечно в предговора
към  беседите  върху  Лука,  в  5 том  към  ев.  на  Йоан  и  на  други  места,  следователно,
според по-късното словоупотребление – един  синопсис”.1)  Тези думи на Цан могат да
служат  като  доказателство  за  нашето  обяснение  на  сигмата  в  гореспоменатия  израз
върху статуята на Иполит. Песните на Иполит, както предполага Лайтфут, навярно са
били съставени в шестостъпен ямбически стих, за което ни дава основание  латинският
превод  на  Мураториевия  канон  в  Миланския  ръкопис.  Не  може  да  се  отрече,  че
преводачът на канона се е старал, доколкото може, да запази този стих в своя превод.
Адолф Харнак прави възражения: сухото съдържание на канона не допуска поетическо
изложение. На това негово възражение много лесно може да се отговори. Св. Григорий
Богослов и св. Амфилохий Иконийски  по същия начин  са съставили своите списъци на
свещените книги в стихотворна форма. Изглежда, че Харнак не е взел под вниманне
този  факт.  5)  Ако  св.  Амвросий  Медиолански  при  преработката  на  Оригеновия
Шестоднев се е ползувал от Иполит, защо да не може да се предположи, че той е
------------------------

1) Kanon Muratori, Realencykl., IX B., 1901, S. 799.
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бил  поместил  втората  негова  песен,  т.  е.  Мураториевия  канон,  в  латински  превод  в
едно от своите съчинения? Само по такъв начин може да се обясни, защо в Миланския
ръкопис  след канона  следва  откъс  от  Амвросиевото  съчинение  за  Авраам.  6)
Действително Ириней употребява думите: “qeou  ga lakti mi gnutai gu yoV kakw V”, но  не трябва
да  се  забравя,  че  Иполит  е  бил  ученик  на  Ириней.  7)  Ако  Викторин  се  изразява  за
евангелието на Марк тъй, както се изразява за него Папий Йераполски, това не значи,
че той е заимствувал своето съобщение за евангелието на Йоан от Папий. В съчиненията
на Иполит, възразява Ад. Харнак, никъде не се споменава подобно нещо за евангелието
на  Йоан. Но нека той да ни каже, къде у Папий се споменава подобно нещо! Викторин,
като грък по произход, е счел и използвал съчиненията на Иполит, написани също така
на  гръцки  език.  От  втората  негова  песен  той  е  заимствал  с  някои изменения  и
съобщението за написването на евангелието от Йоан. 8) Общото тук между Викторин и
Мураториевия канон, признати и от самия Харнак, е от такъв характер, че не допуска да
съществува някакъв източник, от който и двамата да са се ползвали. Ясно е, че Викторин
се е ползвал от Иполит. Щом Викторин се с ползвал от Иполит, възможно е той да се
намира в зависимост от него и относно изтъкнатите от Харнак теологумени. 9) Харнак
не  отрича  тук  литературното  родство  между  Викторин  и  Мураториевия  канон.  Не
отрича също така, че основата на това родство трябва да се търси у Иполит, защото
Дионисий  Барсалиби  изрично  посочва  Иполит.  Той  търси  някаква  действителна
идентичност между Иполит и автора на Мураториевия канон. Но тази идентичност не
може  ли  да  се  изведе  с  положителност  от  неоспоримото  литературно  родство?
Последният  аргумент  на  Т.  Цан  е  тъй  силен,  че  не  може  да  се направи  никакво
възражение против него.

Като  се  вземат  под  внимание  обстоятелствата,  че  Мураториевият  канон  е  бил
съставен  към  края  на  II  в.,  в  Рим,  на  гръцки  език;  че  по същото време  св.  Иполит  е
работил като виден църковен писател; че е пишел своите съчинения на гръцки език и е
бил добре запознат с книгите на Св. Писание, на някои от които е съставил коментари;
че  той,  както  в  канона,  счита  Апокалипсиса  на  ап.  Йоан  за  каноническа  книга; че  в
Catalogus Liberianus и  в  някои  от  съчиненията  на  Викторин  Петавийски,  на  които  за
източник  е  служил  св.  Иполит,  имат  много  общо  и  даже  литературно  родство  с
Мураториевия  канон,  че  Дионисий  Берсалиби,  като  привежда  едно  място  от  Иполит,
общността на което с Мураториевия канон не може да бъде отречена, изрично указва
на Иполит, че този канон по съдържание и изложение напълно отговаря на “Песните”
(w/dai) на
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Иполит, за които се споменава върху неговата статуя, с пълна  сигурност може да се
каже,  че  Мураториевият  канон  е  бил  съставен  от  св.  Иполит  и  че  в  сегашното  свое
състояние, както е запазен в Миланския ръкопис, той е втората от песните на Иполит, в
която са се разглеждали свещените книги на Новия Завет.

Съдържание на Мураториевия канон

1) За евангелието на Марк.
1 ред. – quibus tamen interfuit et ita posuit

“на които обаче присътствувал и така  изложил”.

Според мнението на всички изследователи в това място на Мураториевия канон
се говори за евангелието  на  Марк.  Само С. де Магистрис  прави  изключение.  Според
него в приведеното място става въпрос не за Марковото, а за Матеевото евангелие.1) Че
действително тук се говори за евангелието на Марк, може със сигурност да се заключи
както от положението на изречението в канона, така и от неговото съдържание.

След като казва  “quibus tamen interfuit et ita posuit”, авторът на канона започва
да  говори  за  евангелието  на  Лука  и  се  изразява  в  началото  така:  “Третата  книга  на
евангелието”  – tertium evangelii  librum. Подир  евангелието   на  Лука  въпрос  става  за
евангелието  на   Йоан:  “(Автор   на)  четвъртото  от евангелията  (quarti evangeliorum) е
Йоан от учениците. За автора на Мураториевия канон евангелието на Йоан е четвърто
по  ред,  а  евангелието  на  Лука  е  не  само  трето  по  ред  но  и  “трета  книга  на
евангелието”.  Това  обстоятелство  ясно  показва,  че  в  негово  време  вече  четирите
канонически евангелия са били събрани  в един сборник и в този сборник те са стояли в
такъв ред, в какъвто се намират и в сегашната наша  Библия. Щом авторът на канона е
запазил реда на евангелията от Лука и Йоан и ги счита за трето и четвърто евангелие,
той  е  бил  запазил  и  реда  на  евангелията  от  Матей и  Марк,  като  първо  и  второ
евангелие. Ако той би разменил местата на евангелията от Лука и Йоан, би могло да се
предполага,  че  е  разменил  и  местата  на  евангелията  от  Матей  и  Марк.  Във  всички
древни  кодекси  евангелието  на  Матей  се  намира преди евангелието   на  Марк  или
непосредствено, или пък като между тях се поставят евангелията на Лука и Йоан. Само
в един фрагментарен латински кодекс от  V в., Воbbiensis (к), в който се дават големи
извадки от евангелието на Матей и Марк,
---------------------

1) Виж Th. Zahn, Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 14.
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пред  евангелието  на  Матей  стои  евангелието  на  Марк.1)  Но  в  този  кодекс,  според
мнението на Т. Цан, преди евангелията на Марк и Матей са стояли евангелията на Йоан
и на Лука.2) Въз основа на тези обстоятелства със сигурност може да се предполага, че
пред евангелието на Лука в Мураториевия канон е стояло евангелнето на Марк. На това
заключение  не  може  да  пречи  обстоятелството,  че  авторът  на Мураториевия  канон
привежда  общите  послания  на  ап.  Павел  в  особен  ред,  защото  не  може да се тьрси
зависимост между реда на евангелията и реда на посланията на ап. Павел, ако за това
няма известни основания.

По-горе  бе  споменато,  че  по времето  на  автора  на  Мураториевия  канон  4-те
канонически  евангелия  са  били  събрани  вече  в  отделен  сборник.  Какъв  е  бил  този
сборник?  Според  Т.  Цан,  той  не  е  бил  кодекс,  а  събрание  на  отделните  свитъци  на
евангелията  на  едно  място,  защото  преходът  от  свитъците  към  кодексите  е  станал
постепенно през ІІІ век.3) Но защо тогава авторът на канона нарича евангелието на Лука
“трета книга на евангелието”, а евангелието на Йоан четвърто? Защо след евангелията у
него  идват  Деяния  на  апостолите,  общите  послания  на  ап.  Павел,  частните  негови
послания и накрая събраните послания? Този ред не е случаен. Той не би могъл да се
появи, ако новозаветните книги са били написани на отделни свитъци. Не може да се
предположи, че при нареждането на евангелията в канона се е имал пред вид техният
хронологически  произход,  защото  нищо  подобно  не  се  спазва  при  реда  на  общите
послания на ап. Павел. Трябва да се предположи, че авторът на Мураториевия канон е
имал пред себе си новозаветните книги събрани вече в отделен кодекс, в който е бил
запазен горепосочения ред. Ако според Т. Цан, е имало вече библейски кодекси през
първата половина на  ІІІ век, защо такива да не е имало към края на  ІІ век в  Римската
църква?

И от съдържанието на израза “quibus tamen interfuit et ita posuit” се вижда, че в
него  се  говори  за  Марковото  евангелие.  Бунзен  намира,  че  за  да  стане  по-ясен
смисълът на този израз, ще трябва да се постави пред interfuit отрицанието non.4) Но
няма  никакви  основания  за  поставянето  на  такова  едно  отрицание.  Хесе  превежда
споменатия израз по следния начин: “На което обаче той присъствал, това
------------------------------

1) Const. Tischendorf, Novum Testamentum Graece, vol. III, Lipsiae, 1894, p. 960.
2) Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 371.
3) Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 75.
4) Виж Th. Zhan, op cit. 2 B., 1 H., S. 18.
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той и така поставил, т.е. нему  съобразно  с това определил  място” 1). Този превод на
Хесе не  може  да  бъде  признат  за  точен.  Правилният  превод  е:  “на  които  обаче  той
присъствал  и  така  изложил”. Според  някои изследователи,  като  Фолкмар,  Евалд,
Клостерман и Т. Цан5), горното изречение  е не относително, а самостойно. Но за да
стане то такова, според  тях,  ще  трябва  пред quibus да се прибави ali, което е стояло
на загубената предидуща страница в Миланския ръкопис. Тогава изречението добива
следния вид: “aliquibus tamen interfuit et ita posuit” – на някои обаче той присъствал и
така  изложил.  Според  тези изследователи  ев.  Марк   бил  присъствал  на  някои  от
евангелските събития, които той изложил според собствените си преживявания. Т. Цан
е  склонен  да  приеме  мнението  на  някои  тълкуватели,  като  Клостерман  и  др.,  че
момъкът,  за  когото  се  споменава  в  Марк 14: 51,  е  сам  ев.  Марк  и  че  ев.Марк
принадлежал  към  дома,   в  който  ИИисус  Христос  извършил  тайната  вечеря3).  Но
мнението, че пред quibus в ръкописа е стояло ali, е чисто предположение, висящо във
въздуха,  без  никакви  основания.  Така  гледа  на  него  и  Ад.  Харнак4).  Първият  ред  в
Мураториевия канон ще трябва да се чете тъй, както е в ръкописа: “на които обаче той
присъствал и така изложил”.  За да ни стане ясен смисълът на тези думи, ще трябва да
се обърнем към съобщението на Папий Йераполски за написването на евангелието от
Марк: “Презвитерът (т.е. ап. Йоан) казва и това, пише Папий, че Марк, тълкувателят на
Петър, с точност написал всичко, каквото запомнил, макар и да не се придържал  към
подредбата на речите и деянията Христови, защото сам не  е  слушал  проповедите на
Господа  и  не  е  бил  Негов  спътник.  В  последствие,  действително,  той  бил,  както  е
казано,  с  Петър;  но  Петър  излагал  учението  с  цел,  да  удовлетвори  нуждите  на
слушателите, а не за това, да предаде беседите Господни по ред. Поради това Марк
никак не сбъркал, като описвал някои събития така, както си ги спомнял: той се грижил
само за това, да не пропусне нещо от слушаното, или да не преиначи” 5). Не може да се
отрече зависимостта между съобщението за евангелието на Марк в Мураториевия канон
и съобщението на Папий за това евангелие. Думите у Папий “описвал някои
-------------------------

1) Ibid. 15 – 16.
2) Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 18. Kanon Muratori. Realencykl., IX B., 1901, S. 800.
3) Ibid. 19.
4) Über den Verfasser und den literarischen Charakter des Muratorischen Fragments, Zeitschr. f. die

neutest. Wiss., 1925, B. 24, S. 9.
5) Евсевий Кесарийски, Църковна история, ІІІ, 39.
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събития  така,  както  си  ги  спомнял”  имат  общо  с  първия  ред  в  канона.  Авторът  на
канона, подобно на Папий, е говорил по-рано навярно за това, че Марк не е присъствал
на  речите  Господни,  обаче  (tamen) е  присъствал  добавя  после  той,  на  речите  на  ап.
Петър. Тези речи на ап. Петър, на които той присъствал, излага и в своето евангелие и
ги излага така (ita), както те били държани от апостола. С това обяснсние става ясно и
употребата на  наречията  tamen  и  ita,  които  задават  големи  затруднения  на
изследователите.  С наречието tamen авторът на  канона  противопоставя присъствието
на св. Марк при речите на ап. Петър на отсъствието му при речите на Господа, а с ita
указва  на  обстоятелството,  че Марк  записал  евангелските  събития  не  по  ред,  а  така,
както ги излагал ап. Петър в своите речи. По същия начин обяснява съобщенето за ев.
на  Марк  в  Мураториевия  канон  и  Белзер. 1)  Проф.  Д.  Богдашевски  предполага,  че
изгубената предходна страница на Миланския ръкопис, заедно с евангелнето на Марк
се е споменавало и за І послание на ап. Петър, както се споменава за І послание на ап.
Йоан, след съобщението за неговото евангелие. Обаче това предположение не може да
бъде прието, понеже няма други основателни основания за него. 2)

2.  Евангелието на Лука.

2 p. tertio euangelii librum secundo lucan
       lucas iste medicus post ascensum XPi.
       cum eo paulus quasi ut iuris studiosum
       secundum adsumsisset numeni suo
       ex opinione concribset dnm tamen nec ipse
       uidit in carne et ide prout asequi potuit
8 p. ita et ad natiuitate iohannis incipet dicere

 
Поправки: tertio на tertium; secundo – secundum; lucan – Lucam; eo – eum; numeni

– nomine; concribset – conscripsit; asequi – assequi; ad – a; incipet – incipit.
Вторият ред е написан с червено мастило, не защото е някакво заглавие, а защото с
него се започва съобщението за евангелието на Лука. Не може tertio да се поправи на
tertius  и  librum на  liber,  защото  и  двете  думи  с  допълнение  на  глагола  conscripsit.
Поради  това на втория  ред  трябва да се гледа не  като на самостойно  изречение,  за
каквото го считат Фолкмар и Хесе, които правят някои допълнения в
----------------------

1) Einleitung i. d. Neue Testament, 2 Aufl., 1905, S. 714.
2) Новозаветньй канон, Православная богословсКай Энциклопедия, т. VІІІ, с. 305 – 6.
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него1). В третия рeд показателното  местоимение iste съответства  на гръцкия член  +o.
Това   местоимение    може  да  служи  като  доказателство,  че  оригиналният  текст  на
канона е бил гръцкият. В този текст срещу lucas iste навярно е стояло  Douka V +o  iatro V.
Авторът на канона съобщава, че ев. Лука написал евангелието си след възнесението на
Христос.  Не  може  да  се  предположи,  че  той  е  написал  евангелието  веднага  след
възнесението,  защото  той  станал  сътрудник  на  ап.   Павел  по  време  на  второто   му
пътешествие  (Деян.  6:10  сл.)  Написването  на  евангелието  ще  трябва  да  е  било
направено в по-късно време. Сам авторът на канона казва: cum eum paulus quasi ut iuris
studiosum secundum adsumsisset. От горното съобщение Хесе 2) вади заключението, че
според  автора  на канона  имало  е  евангелия,  които  са  били  написани  преди
възнесението  на  Христос.  Но  от  самото  съдържание  на  канона  се  вижда,  че  според
неговия  автор  както  евангелието  на  Марк,  така  и  евангелието  на  Йоан  са  били
написани след възнесението на Христос. Марк написал  евангелието си въз основа на
проповедите на ап. Петър, а  Йоан по молба на своите съученици и епископи, каквито е
могло да има в по-късно време, не преди възнесението на Христос и не веднага след
него.  Особено   затруднение  представлява за  изледователите  изразът:  quasi  ut  iuris
studiosum. Някои изследователи,  като Рут и др., 3) поправят в него ut на et и тогава
смисълът се променя: като  прилежен и в правото. Значи, ев. Лука, освен че бил лекар,
бил също така и юрист. Такова нещо едва ли би могло да се допусне, защото никъде в
древното предание ев. Лука не се нарича юрист. Срещу iuris в гръцкия текст е стояло
според С. де Магистрис и Трегелес – no mou, според Рут – tou  dikai ou,ñспоред Креднер –
dikaiosu nhV. 4) Вескот  предполага, че  първоначално в латинския текст е стояло вместо ut
iuris  –  virtutis. 5) Но нито едно от тези предположения не може да бъде признато за
основателно.  Най-добре   обяснява   горния   израз   Бунзен.  Според  него,  ut  iuris  е
погрешно написано от преписвачите. Вместо него първоначално е стояло itineris (от iter
– път). Това обяснение на Бунзен възприема и Т. Цан. Съгласно споменатото обяснение
горният израз получава следния смисъл: “като прилежен на път”. Но може ли за ев. Лука
да се говори  така? На този  въпрос  ще  трябва  да се  отговори  положително.  Ев. Лука
ревностно следвал ап. Павел, като
-------------------------

1) Виж Th. Zahn, Gesch, d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 20.
2) Jbid. 23.
3) Jbid. 25.
4) Jbid.
5) Jbid. 27.
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негов учител. Не така ревностен бил в пътешествията ев. Марк. Той веднаж напуснал ап.
Павел и Варнава в Пергия Памфилийска и отишъл в  ЙИЙерусалим (Деян. 13:13). Тази
постъпка  на  ев.  Марк  направила неприятно  впечатление  на  ап.  Павел,  и  когато  при
друго пътешествие Варнава изказал желание пред него да вземат със себе си и Марк,
той не счел това за достойно (Деян. 15:37-38). Св. Ириней Лионски нарича ев. Лука  +o
ako louqoV Pauolou – sectator Pauli; 1) така сe изразява за него  и бл.  Йероним: “sectator
apostoli  Pauli  et  omnis  eius  peregrinationis  comes”. 2)  Secundum  се  отнася  не  към
предшестващия израз, както предполагат някои изследователи, а към следващия глагол
adsumsisset. Този глагол изисква вместо secundum да се чете secum. В първоначалния
латински текст е стояло навярно secum, което после е било заменено по погрешка от
някой  преписвач  със  secundum. Авторът  на  Мураториевия  канон  пише,  че  ев.  Лука  е
писал евангелието си от свое име – nomine suo. Той се изразява така, защото навярно е
имал  предвид  пролога  на  това  евангелие,  в  който  ев.  Лука  съобщава,  че  той  сам  е
написал евангелието, след като грижливо проучил всичко от начало (1, 3).3) Различни
мнения  се  изказват  от  изследователите  върху  израза:  ex  opinione.  Латинската  дума
opinio значи:  мнение,  предположение.  Може  ли  тук  да  остане  в това  свое  значение?
Според Креднер в гръцкия текст е стояло ; [ /kaqw V e doxen a=utw, според Хилгенфелд – ;kaqw V e
[doxen, според Трегелес –  ; ;kata  do xan.4) Рут, Бунзен и др.5) предполагат, че ex opinione е
погрешно написано от първоначалното ex ordine, което отговаря на гръцкото kaqexh`V
в  пролога  на  евангелието  от  Лука  (1:3).  Т.  Цан  възприема  мнението  на  последните
изследователи. Рьонш превежда споменатия израз: “по слух, според съществуващата у
народа  мълва”,  а  Хесе:  “от  устното  предание”.6)  По-близо  стои  до  истината  Хесе.
Навярно  в  гръцкия  текст  срещу  латинската  дума  opinio е  стояла  гръцката / para dosiV –
предание.  В  пролога  си  ев.  Лука  пише:  “както  ни  ги  предадоха  (parevdosan)” (1:2).
Латинският преводач на канона неточно е превел гръцката дума  /para dosiV  с opinio. Но
когато авторът на Мураториевия канон пише, че ев. Лука написал своето евангелие по
предание, под последното не трябва да се разбира обикновена мълва или слух, които
могат и да
--------------------------

1) Против ересите, 3, 1, 1.
2) De vir. Ill., c. 7.
3) Th. Zahn, Kanon Muratori, Realenckykl., IX B., 1901, S. 800.
4) Виж Th. Zahn, Gesh. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 29.
5) Ibid.
6) Ibid.
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не съответстват на действителността, а по преданието на тези, които от самото начало
са били очевидци и служители на словото, както съобщава сам ев. Лука в предговора на
евангелието  си  (1:2).  Това  съобщение  на Лука  е  имал  предвид  и  авторът  на  канона,
когато е писал ex opinione. Преданието, въз основа на което ев. Лука е написал своето
евангелие, е могло да бъде и устно, и писмено. Това предание ев. Лука е  изследвал
щателно  сам. 1) Смисълът на първата половина в съобщението за евангелието на Лука,
въз  основа  на  горните  разсъждения  е:  “Третата  книга  на  евангелието  според  Лука,
лекарят Лука написал от свое име,  по предание след възнесението на Христос, когато
Павел го взел със себе си, защото бил човек прилежен на път.”

Във втората част на съобщението относно евангелието на Лука не е особено ясно
противопоставянето, което авторът на канона прави с наречието tamen. Навярно той е
искал  да  изрази  чрез  него  следната  мисъл:  ев.  Лука  излага  евангелските събития  в
своето евангелие, без обаче да е бил техен очевидец, без да е видял Господа в плът.
Следващите след tamen думи nec ipse значат “също не”. С тях авторът на канона иска
да  каже,  че  ев.  Лука  също  като  други  не  е  бил  видял  Господа  в  плът.  Бунзен,
Хилгенфелд  и  Хесе  намиратъ, 2)  че  вместо  местоимението  idem  първоначално  в
латинския  превод  е  стояло  наречисто  ideo.  Според  Т.  Цан,  нито  съдържанието  на
канона, нито пък други подобни замени в текста на канона и в откъса от Амвросий за
Авраам допускат заменянето на idem с ideo. Поради това  idem ще трябва да остане в
текста. В гръцкия текст срещу idem навярно е стояло  o+u toV.3) Но мнението на Бунзен,
Хилгенфелд и Хесе, в този случай, ще трябва да бъде предпочетено пред това на Цан.
Съдържанието на текста изисква да се поправи idem на ideo. Тази поправка се изисква
и от съюза et. С et ideo авторът на канона е искал да изрази следната мисъл: Лука не е
видял Господа в плът, не е присъствал на евангелските събития, и поради това той се
заел с тяхно изследване въз основа на точното предание за тях. След тези обяснения
смисълът на  втората  част на  съобщението  за евангелието  от Лука  ще  бъде:  “Господа
обаче също не е видял в плът и поради това, доколкото е могъл да изследва, така и от
рождението на Йоан започва да говори”. Защо авторът казва за Лука, че той също не е
бил видял Господа в плът? Кого има предвид, който подобно на ев. Лука не бил видял
Господа в плът? Т. Цан предполага, че авторът в случая има предвид ап. Павел, с
----------------------

1) Belser, Einleiting in das Neue Testament, 2 Aufl., S. 714.
2) Виж Th. Zahn, Gesh. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 31.
3) Jbid. 31 – 32.

38



когото ев. Лука бил в тесни връзки и от когото черпил много за живота и дейността на
ИИисус Христос и апостолите. Но не може да се приеме, че той има пред вид ап. Павел,
защото той не е писал евангелие. Ясно е, че авторът на канона има предвид другиго
някого, който подобно на Лука е писал евангелие, без да е видял Господа в плът. Този
евангелист  не  може  да  бъде  никой  друг  освен  Марк,  писателят  на  второто  наше
каноническо евангелие, за когото Папий Йераполски казва, че не “слушал Господа и не
Му  съпътствал”.  На  ев.  Марк  указват  почти  всички  изследователи  на  Мураториевия
канон. Думите на автора на канона, че Лука “също не” бил видял Господа, както и ев.
Марк, хвърлят обилна светлина  при обяснението на първия ред от канона,  където се
говори за евангелието на Марк.Те са едно твърдо доказателство за това, че под quibus
в  този  ред  трябва  да  се  разбират  речите  на  апостол  Петър,  а  не  някои  (aliquibus)
събития от живота на Христос, на които ев. Марк присъствал, както предполага Т. Цан.
Думите в канона “така и от рождението на Йоан започва да говори” означават, че ев.
Лука е имал възможност да събере изследвани от него сведения за своето евангелие от
рождението  на  Йоан  нататък,  поради  което  той  започва  своето  евангелие  с  това
раждане.

3. За евангелието на Йоан.

9 р.   quarti euangeliorum iohannis ex decipolis
       cohortantibus condescipulis et eps suis
       dixit conieiunate mihi odie triduo et quid
         cuique fuerit reuelatum alterutrum
         nobis ennarremus eadem nocte reue
         latum andreae ex apostolis ut recognis
         centibus cuntis iohannis suo nomine

16 p. cuncta discriberet

Поправки: iohannis на Johannes; decipolis – discipolis; condescipulis – condiscipolis;
odie – hodie; recogniscentibus – recognoscentibus; cunitis – cunctis; iohannis – Johannes;
discriberet – describeret.

Деветият  рeд,  също както  и  вторият  ред,  е  написан  с  червено  мастило,  защото  е
начален в съобщеннето за написването на евангелието от Йоан. Според Т. Цан този ред
представлява от себе си едно самостойно изречение. 1) Но от това изречение, както то
стои в ръкописа, не може да се получи някакъв ясен смисъл. Необходимо е в него
-----------------------------

1) Gesh. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 33-34.
39



да се направят някои поправки. Т. Цан намира, че quarti ще трябва да се поправи на
quartum и по такъв начин от род. падеж ед. ч. да се получи имен. падеж пак ед. число.
Като  прави  такава  една  поправка  той  превежда  изречението  по  следния  начин:
четвъртото от евангелията е на Йоан, един от учениците. Според Цан, това изречение в
латинския  текст  може  да  стои  и  без  сказуемо:  quartum  evangeliorum  Johannis  ex
discipulis. Но може ли qa rti да се поправи на quartum? Може ли да се предположи, че
преписвачът  на  канона  е  написал  вместо  quartum   –   quarti  ?  Такова  едно
предположение не може да се направи, защото то е противоречи на метода, по който
преписвачът пише. Той, както бе изтъкнато по-рано, често изпуска m в края и вместо и
пише  o.  Съобразно  с  това  ние  бихме  очаквали,  че  той  вместо  quartum ще  напише
quarto, както вмeсто tertium пише tertio. Но той пише quarti. От тук може да се заключи,
че в латинския превод първоначално е стояло quarti. Но при това положение не може да
се получи смисъл от деветия ред, ако в него не се по-прави iohannis на Johannes и не
се направи известно допълнение. Какво трябва да бъде това допълнение, се вижда от
самия текст. Авторът на канона е изпуснал след думата evangeliorum думата писател –
scriptor, или автор – auctor, защото е считал, че тя се подразбира. Според Лоран трябва
да се чете: quarti evangeliorum scriptor Johannes ex discipulis…dicit. 1) Креднер пък чете
вместо scriptor – auctor. 2) Авторът на канона навярно е подразбрал scriptor, защото така
той нарича ап. Йоан в 33 ред. При такова едно поправяне на текста деветия ред вече не
може да се счита като самостойно изречение, а се свързва със следващото изречение,
смисълът  на  което  е  следният:  “Писателят  на  четвъртото  от  евангелията,  Йоан  от
учениците,  подбуждан  от  съучениците,  и  епископите  си,  казал:...”  Т.  Цан  намира,  че
местоимението  suis  след  episcopis  е  прибавено  в  латинския  текст  от  преводача.  В
гръцкия  текст  това  местоимение  е  стояло  след  condiscipulis  (summaqhtw n autou).  Така
разсъждава  Цан,  защото  не  допуска  ап.  Йоан  да  е  имал  свои  епископи.  Но  от
преданието  се  знае,  че  от  гр.  Ефес,  където  Йоан  прекарвал  последните  години  от
живота си, той е ръководил малоазийските църкви, в които е имало много епископи.
Ако  още  ап.  Павел  е  имал  свои  епископи,  защо да  не  е  имал  такива  ап.  Йоан? Има
исторически свидетелства, че ап. Йоан е ръкополагал епископи, напр. св. Поликарп в
Смирна. 3) Със своя израз “четвъртото от евангелията”
--------------------------

1) Виж Th. Zahn, Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1H., S. 33.
2) Jbid.
3) Тертулиан, De praescript. с. 32.
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авторът на Мураториевия канон не иска да опровергае положението, че евангелията в
негово време са били вече събрани в един сборник, което положение той изтъква ясно
във 2-ри ред  с  думите  си:  “tertium  evangelii  librum”.  Напротив,  и  с  този  израз  се
потвърждава споменатото положение, защото евангелието на Йоан се нарича четвърто.
Така то не би могло да се нарича, ако евангелията не са били събрани в един сборник.
Като говори тук за ев. Йоан, авторът на канона не го нарича един “от апостолите”, а
един “от учениците”. По надолу за Андрей той казва: “от апостолите”. Евангелист Йоан
авторът нарича тук ученик на Христос, защото иска да изтъкне мисълта, че той е бил
слушател и очевидец на Господа, каквито ев. Марк и св. Лука не са били. С названието
апостол ев. Йоан не би се изтъкнал като слушател и очевидец на Христос, защото имало
апостоли, които не са били такива.

Смисълът на редовете 11 – 13, в които се съдържат думите на Йоан, казани към
съучениците и епископите му, е ясен, поради което не се нуждае от дълги обяснения.
Някои изследователи намират, че вместо triduo трябва да стои triduum, но няма нужда
от  такова  заменяне.  Hodie  тук  означава  не  “днес”,  а  “сега”,  със  значение  “през  това
време”,  или  “от сега нататък”.  Смисълът  на  споменатите  редове  е  следният:  „постете
сега с мене три дни, и каквото всекиму бъде открито, един другиму да си разкажем”.

Ясен е също така и смисълът на редовете 13 – 16. В describeret глаголът describo е
употребен  със  значение:  написвам,  записвам.  “През  същата  нощ  било  открито  на
Андрей, от апостолите,  щото при проверката на всички Йоан да напише от свое име
всичко” (т. е. да напише евангелие).

В  съобщението  си  за  написването  на  евангелието  от  Йоан  авторът  на
Мураториевия  канон  подчертава,  че  авторът  на  това  евангелие  е  Йоан,  ученикът  на
ИИисус  Христос,  че  то  е  написано  по  Божествено  откровение  и  че  истинността  на
съдържанието му е проверена и засвидетелствана от съучениците и епископите на ап.
Йоан. Защо обръща особено внимание той върху тези обстоятелства? Ясно е, защо. В
негово  време  вече  се  появили  противници  на  това  евангелие,  в  лицето  на
антимонтанистите,  които  мислили,  че  като  отхвърлят  подлинността  на  Йоановото
евангелие,  ще  нанесат  съкрушителен  удар  на  монтанизма.  Против  тези
антимонтанисти, за които съобщава св. Ириней Лионски, авторът на канона защищава
подлинността  и  истинността  на  четвъртото  наше  каноническо  евангелие.  Авторът  не
казва изрично, че ев. Йоан написал своето евангелие под прякото ръководство на Св.
Дух,  но  това  много  ясно  се  разбира  от  течението  на  мислите  му.  Съучениците  и
епископите на ап. Йоан изказват желание той да напише евангелие. Обаче
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той не се решава да пристъпи към такова важно дело, докато не се получи Божествено
откровение. Само след като се дава откровение на ап. Андрей, ап. Йоан се решава да
пристъпи  към написването  на евангелието,  пак разбира  се под ръководството на Св.
Дух,  “Ако  ап.  Йоан,  казва  проф.  Белзер,  чрез  едно  изхождащо  от  Дух  Светий
откровение се повиква към съставянето на евангелието, той се ръководи от същия Дух и
при написването”.1)

В описанието за произхода на  евангелието от Йоан в Мураториевия  канон  има
известна доза истина, но има и нещо, взето не  от областта на църковното предание.
Истинното в него е, че ап. Йоан написал своето евангелие не само по свое собствено
желание,  но  и  по  молбата  на  своите епископи.  Климент  Александрийски  съобщава:
“Последният  от  евангелистите,  Йоан,  като  забележил,  че  в  евангелията  е  възвестено
само за телесното, по убеждаването на ближните и по внушението на Св. Дух, написал
духовно  евангелие”. 2)  Подобно  нещо  съобщава  и  бл. Йероним:  “Най-последен  ап.
Йоан… когато бил в Азия, и когато се разраствали семената на еретиците Керинт, Евион
и на другите, които отричат, че Христос е дошъл в плът, бил принуден почти от всички
тогавашни  епископи  в  Азия  и  от  пратениците на  много  църкви,  да  напише  за
Божеството  на  Спасителя…”3)  Могат  да  бъдат  приведени  и  много  други  древни
свидетелства  за  същото.  Неистинното  в  горепосоченото  описание  е,  че  ап.  Йоан
изисквал  тридневен  пост,  че  на  Андрей  било  открито  Йоан  да  напише  от  свое  име
евангелие,  че  написаното  било  проверено  от  съучениците  и  епископите  на  Йоан.
Всичко това, както предполага и Т. Цан, е взето от някой древен апокриф. “Ние имаме
пред  нас явно, казва той, едно  изречение  от някой  пространен  разказ, и именно, от
някой  романтичен  разказ.  В  древната  църква  намираме  широко  разпространено
схващането, че основното в  този разказ е поводът за съставянето на 4-то евангелие,
чрез молбата на приятелите на апостола и особено на епископите.” 4) Останалото пък,
имащо романтичен характер, навярно е взето от деянията на Йоан, съставени от Левция
Харина. 5)

4. За хармонията между евангелията.
16 p. et ideo licit varia sin

         culis euangeliorum libris principia
        doceantur nihil tamen differt creden
        tium fidei cum uno ac principali spu de

------------------
1) Einleitung in das Neue Testament, 2 Aufl., S. 715.
2) Евс. Кесар., Църковна история, 6, 14.
3) Пролог на коментара върху Матей.
4) Gecsh. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 37.
5) Jbid. 38. – Kanon Muratori, Realencykl., B. IX, 1901, S. 800.
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  clarata sint in omnibus omnia de natiui
  tate de passione de ressurrectione
  de conuersatione cum decipulis suis
  ac de gemino eius aduentu
  primo in humilitate dispectus quod fo
  it secundum potestate regali… pre
26 p.  clarum quod foturum est

Поправки:  licit  на  licet;  sinculis  –  singulis;  decipulis  –  discipulis;  dispectus  –
despecto; foit – fuit; secundus – secundo; preclarum – praeclaro; foturum – futurus.

В редовете 16 – 19, до cum, авторът на канона констатира положението, че макар
в четиритe канонически евангелия, разгледани от него,  да  се полагат различни неща
(ргincipiа),  това  не  може  да  служи  като  пречка  за  вярата  на  християните,  напротив,
допълва я и  я  разширява. Своето разсъждение по този въпрос той започва с израза еt
idео – и поради това. Този израз показва, че той поставя във връзка разсъжденията си
изобщо за хармонията между евангелията с казаното от него по-рано. Но с всичко ли,
казано от него за четирите канонични евангелия, или само с казаното за евангелието на
Йоан, той прави връзка със своите разсъждения за хармонията между евангелията, това
ще  стане  ясно,  след  като  бъдат  разгледани  обстойно  тези  разсъждения.  Вескот  не
намира  връзка  между  16  –  26  р.  и  предходното и  поради  това  изказва
предположението,  че  преди тези  редове  в  първоначалния  текст  на  канона  е  имало
нещо  друго,  което  при  превода  или  преписването  е  било  изоставено  и  с  което
споменатите  редове са се намирали  във връзка.1) Но това предположение  на  Весткот
няма никакви основания и поради това не може да бъде прието. Безличният глагол licet
тук има значение на “нека”, “макар”. Особен се явява изразът singulis evangeliorum libris
– в отделните книги на евангелията. Като се вземе в съображение  изразът във втория
ред  tertium evangelii  librum, би  трябвало  да  се  очаква,  че  преводачът  на  канона  ще
напише  singulis  evangelii  libris  –  В отделните  книги  на  евангелието.  В  гръцкия  текст
навярно  е  стояло:  / /+eka stw  tou  e=uaggeli ou bibli w.  Преводачът  е  превел  tou  e=uaggeli ou в  множ.
число – evangeliorum. И Т. Цан е склонен да приеме, че в гръцкия текст е стояло +eka /stw  tou

/=euaggeli ou bibli w.2)  Тъй  като  преводачът  превежда  +eka / /stw  bibliw в  мн.  ч.,  в  същото  число
превежда tou  e=uaggeli ou. И гореспоменатият израз може да служи за доказателство на това,
че през втората половина на II век евангелията са били събрани в един сборник. 
-----------------

1) Виж Th. Zahn, Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 46.
2) Ibid. 40.
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Различни  възгледи  се  изказват  върху  употребената  от  автора  дума  principia.  Какво
всъщност трябва да се разбира под varia principia? Гилзе и Хесе поставят тази дума във
връзка с principali. Тази връзка Хесе счита като едно от доказателствата, че латинският
текст на канона е оригиналният. Но от съдържанието на текста в канона се вижда, че
неговият автор употребява  тези  две думи  независимо  една  от друга;  в значенията,  с
които  той  употребява  споменатите  думи,  има  съществено  различие.  Особен  възглед
върху  значението  на  principia  изказва  В.  Г.  Рождественски.  Според  него,  авторът  на
канона  с  тази  дума  обозначава  произхода  на  евангелията.  “Макар  техният произход
(principia)  да  е  различен,  казва  Рождественски,  т.е.,  че  те  произхождат  от  различни
писатели, това не причинява никакво различие между тях относно вярата. 1) По никакъв
начин не може да се приеме, че тук става въпрос за произхода на евангелията. Трябва
да се обърне внимание върху обстоятелството, че е казано varia principia и че думите са
поставени  в  мн.  число.  Според  Т.  Цан  под  principia  не  трябва  да  се  разбират
богословски възрения или основоположения, както у Ориген, или пък истини на вярата,
както предполагат Рут и Трегелес, а началата на евангелията, 2) и то не първите редове
в  тях,  нито  пролозите,  а  това,  за  което  се  говори  изобщо  в началото  на  всяко  едно
евангелие.  “Става  въпрос  за  конкретните неща,  казва  Цан,  с  които  евангелистите
започват  своите  разкази,  които  те  следователно  поставят  като  начало  на  своите
трудове. Марк започва с проповедта и кръщението на Йоан, като че ли той нищо не
знае за рождението и детинството. Матей започва с една родословна таблица,  обаче
веднага след това ни  препраща  към важния момент на зачатието, като че ли за него и
за  всички  близки  обстоятелства  и  приготовления,  за  които  Лука само  съобщава,  той
нищо не знае. Йоан напълно ни насочва към времето след кръщението на Христос и ни
разказва  в  цяла  една  глава  истории,  които  трябва  да  предшествуват  затварянето  на
Кръстителя, когато според единодушното свидетелство на синоптиците обществената
дейност на Христос следва подир затварянето на Кръстителя. Това са пък varia principia,
които  ни  се  съобщават  чрез  евангелията,  прeдават  се  като  исторически”.  3)  За
потвърждение  на  своето  обяснение  относно  думата  principia  Т.  Цан  привежда  и
доказателства.  Той  указва  на  това,  че  сам  авторът  на  канона  изтъква  в  8-ми  ред
особеното начало на евангелието
---------------------------

1) История новозаветнаго канона, Христианское Чтение, 1873, сент., с. 63.
2) Gesch. d. Neutestam. Kanons, 2 B., 1 H, S. 42.
3) Gesch. d. Neutest. Kanons, 2B., 1 H., S. 42-43.
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на Лука, че алогите говорили за противоречията в началото на евангелието на Йоан в
сравнение  с  началата  на  другите  евангелия,  че  мнозина  в  първите  векове на
християнството  обръщали  внимание  върху  различията  в  началните  повествувания  на
евангелията. Но обяснението на Т. Цан, както и доказателствата за потвърждението на
това обяснение, не могат да бъдат признати за сполучливи. Под principia ще трябва да
се разбират различните неща, за които се повествува в евангелията. За потвърждение
на това не трябва да отиваме много надалеч. Сам авторът на канона по надолу изтъква
това значение. Няма противоречия между евангелията, казва той, защото всичко в тях е
разкрито от един властен Дух, а именно: за рождението на Господа, за страданието, за
възкресението,  за общуването  с Неговите ученици  и  за двойното  Негово пришествие
(de [domini] nativitate, de passione, de resurrectione, de conversatione cum discipulis suis
ac de gemino eius adventu…). От тук става ясно, че сам авторът на канона под principia
разбира  не  началлите  повествувания  в  евангелията,  а  изобщо  всичко  това,  което  се
излага в тях. Срещу doceantur в гръцкия текст на канона е стояло навярно paradivdontai,
което  значи:  се  дават,  предлагат,  излагат.  В  изречението  nihil  differt  Т.  Цан  съзира
гръцка конструкция. 1) Хесе пък, напротив, го счита за латинско. На fidei той гледа като
на dat. commodi. 2) Но правилно забелязва Цан, че в такива случаи в латинския език се
употребява не дателен падеж, а винителен или родителен. И тъй, смисълът на 16 – 19
р.  е  следният:  “Въпреки  че в  отделните  евангелски  книги  се  излагат  различни  неща,
това  няма  никакво  значение  за  вярата  на  вярващите”.  С  тези свои  думи  авторът  на
канона иска да каже, че макар в евангелията да се повествува за различни неща, от това
не може да се прояви противоречие или колебание във вярата на християните, защото
споменатите  неща  са,  съобщени  от един  Дух  и  се  намират  в хармония  помежду  си,
въпреки че са посочени в различни евангелия.

В редовете 19 – 26 на първо място ще трябва да се обърне внимание върху израза
principali  spuritu.  Principalis  значи:  пръв,  първоначален,  върховен,  властен.  Тук  ще
трябва да се преведе  с “властен”, защото в гръцкия  текст навярно е стояло  /+hgemonikw.
Прилагателното  ;+hgemoniko V се  среща  в  превода  на  70-те,  50  псал.  14  ст.:  pneu mati

/+hgemonikw  sth riso n me. В българската Библия е преведено: “с властния Дух ме утвърди”. У
св. Ириней  ; ; ;+hgemoniko n kai  basiliko n е преведено:  principale et regale. 3) А Тертулиан казва:
“quod
------------------------

1) Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 41.
2) Ibid.
3) Против ересите, ІІІ, 11, 8. Виж Th. Zahn, ibid.
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;+hgemoniko n appellant i. e. principale. 1) Под omnibus ще трябва да се разбират четирите
канонически евангелия, а под omnia всичко това, което сс излага в тях. След de, пред
nativitate, съдържанието на текста изисква да се постави domini, което, според Т. Цан, е
изпуснато. 2) В 24 и 26 р. qoud не е съгласувано по род с adventu, защото тогава щеше
да  бъде  qui,  а  е  употрeбено  като  нашето  “що”,  което  често  се  упетребява  без
съгласуване  по  род.  Смисълът  на  19 – 26 р.  е:  “когато  от  един  и то властен  Дух  е
открито  всичко  в  евангелията:  за  рождението  на  Господа,  за  страданието,  за
възкресението, за обращението със Своите ученици и за двойното Негово пришествие:
за първото – унизеното, в смирение,  което стана и за второто – преславното, с царско
могъщество, което ще бъде”.

Сега вече може да бъде разгледан въпросът, с кое от предшестващото се намира
във  връзка  началният  израз  et  ideo  –  и  поради  това.  Според  Т.  Цан, 3)  авторът  на
Мураториевия канон поставя този израз във връзка с разсъжденията си за евангелието
на Йоан. Въз основа на това той  идва до заключението, че “редовете 16 – 26, въпреки
формално общото си съдържание, имат специално апологетично отношение към 4-то
евангелие”. 4) Не може да се отрече, че авторът на канона има пред вид главно това
евангелие,  защото по това време  са  започнали  да  се  надигат  възражения  против
неговата подлинност. Но той има в същото време пред вид и другите три синоптични
евангелия.  След  като  прави  преглед  на  всичките  четири  канонически  евангелия,
авторът  естествено  се  натъква  на  въпроса  за  хармонията  между  тях.  Четири  са
евангелията, но едно е тяхното съдържание, защото всичко в тях е открито от един и
същ властен Дух.

5. За свидетелството на Йоан 
   за себе си в посланията.
26 p. quid ergo

             mirum si iohannes tam constanter
             sincula etia in epistulis suis proferam.
             dicens in semeipsu quae uidimus oculis
             nostris et auribus audiuimus et manus
             nostrae palpauerunt haec scripsimus uobis
             sic enim non solum uisurem sed et auditorem
             sed et scriptore omnium mirabiliu dni per ordi

34 p. nem profetetur

-------------------------
1) De anima, 15. Виж Th. Zahn, ibid.
2) Gesch. d. Neutes. Kanons, 2 B., 1 H., S. 45.
3) Jbid. 45 – 47.
4) Jbid. 46.
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Поправки:  sincula  на  singula;  proferam  –  proferat;  semeipsum  –  semetipsum;
visurem – visorem; sed (32 р.) – se; profetetur – pofitetur.

След  като  авторът  на  канона  говори  за  хармонията  между  4-те  канонични
евангелия и опровергава нападките против тази хармония, в редовете 26–34 преминава
специално към опровергаването на нападките против евангелието и посланията на ап.
Йоан. “Quid ergo mirum, казва той, si Johannes tam constanter singula etiam in epistulis
suis  proferat,  dicens  in  semetipsum.”  С  ergo  той  свързва  защитата  си  относно
евангелието и посланията на ап. Йоан с предшестващите разсъждения за хармонията
между  евангелията. Макар изразът quid  ergo mirum  да се срeща  у Тертулиана  (Прот.
Маркион,  IV,  14),  той  и  тук  и  у  Тертулиан,  според  Т.  Цан,  има  гръцки  характер.1)
Различно се обяснява наречието constanter. Рут го обяснява с fidenter et asseveranter,
Рьонш – с constanter venit, Бунзен с instanter, а Лагардe /+enstatikw V.2) Трябва да се приеме
предположението на Т. Цан, че в гръцкия текст е стояло срещу tam constanter –  {ou tw

;tolmhrw V  (тъй смело, уверено) 3). С in ipistulis се указва на всичките послания на ап. Йоан,
а  не  само  на  първото,  от  което  по-долу  се  прави  извлечение.  Не  може  да  се
предположи, че той говори за две негови послания, първото и второто, или първото и
третото,  защото  второто  и  третото  послание  на  ап.  Йоан  в  древната  християнска
литература винаги вървят заедно.  Ако авторът на Мураториевия канон, със своя цитат,
не указваше на първото послание на Йоан, можеха да се подразбират две послания на
ап.  Йоан.  Някои  изследователи  считат  израза  in semetipsum за  чисто  латински  и  го
посочват като доказателство за латинския оригинал на Мураториевия канон. “Изразът
dicens in semetipsum, казва Т. Цан, не трябва да се счита за латински като се сравнява с
изрази  като  carmen in aliquem scribere, а  е  по-скоро  мъчително  точно  предаване  на
гръцкия e+iV +eauto n”4). В редовете 26 – 29, до quae, авторът на канона изразява следната
мисъл: “Какво чудно има, ако Йоан и в посланията си излага някои неща така уверено,
като казва за себе си...” След тези думи в редовете 29 –31 се привежда свободно един
цитат от първото послание на ап. Йоан 1:1-4. “Каквото сме видяли с очите си и с ушите
сме чули, и нашите ръце са пипали, това ви писахме.” В сравнение с библейския текст
тук са изпуснати думите: “което
-------------------------

1) Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 48.
2) Виж Th. Zahn, ibid., 49.
3) Gesch. d. Kanons, 2 B., 1 H., S. 49.
4) Jbid., 48.
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сме наблюдавали” ( {o =eqeasa meqa), към “чули” е прибавено с ушите – “auribus”, “което сме
чули” е поставено след “което сме видяли с очите си” и вместо сегашно време “пишем”,
стои  минало  “писахме”.  Разместването  на  “което  сме  чули”  и  “което  сме  видяли”  се
среща у Тертулиан, а palpaverunt в превода на Руфин из Ориген, hom 3 in Lev. 1) Във
Вулгата  вместо  palpaverunt  стои  contrectaverunt  и  вмeсто  quae  –  quod.  След  като
привежда посоченото място от I  Йоан 1:1-4, авторът на канона разсъждава в ред 32 –
34: “sic enim non solum visorem se et auditorem, sed et sciptorem omnium miralibium
domini per ordinem profitetur”. Visor е нова латинска дума. Израза “sic enim non solum
visorem” Хуг привежда като доказателство, че латинският текст е превод от гръцки2). В
32 р. преписвачът по погрешка е написал  sed вместо  se, като се е повлиял  от sed в
следващия  ред.  В  самия  ръкопис  това sed е  поправено  с  et над  него3).  Под omnium
mirabilium се  разбират  всички  евангелски  събития.  Според  Харнак  с  израза  omnium
mirabilium domini per ordinem се дава  предпочитание на евангелието на Йоан пред и
се указва на неговата пълнота, духовност и последователност.4) Като взема пред вид
приведеното  място  от  I  Йоан  1:1-4,  а  също  така  и  като  прави  преглед  на  всички
писания  на  ап.  Йоан,  авторът  на  канона  казва  за  него:  “така  (той)  действително
представя себе си не само  като  очевидец и слушател, но  и като  писател, описал под
ред всички чудни (неща) на Господа”.

Авторът  на  Мураториевия  канон  изтъква  ап.  Йоан  като  очевидец,  слушател  и
писател на евангелските събития, защото в негово време е имало вече такива, които са
отхвърляли  неговото  евангелие  и  послания,  като  неподлинни,  написани  не  от  него.
Това  са  били  първите  аитимонтанисти.  Против тях  той  защищава  подлинността  и
истинността  на  евангелието  и  посланията  на  ап.  Йоан.  Тук  авторът  не  споменава  за
Апокалипсиса  на  Йоан,  защото,  навярно,  неговата  подлинност  още  не  е  била
оспорвана.  Против  Апокалипсиса  на  Йоан  излизат  по-късно  римският  писател  Кай  и
алогите.

6. За Деяния на апостолите.
34 p. acta aute omniu apostolorum

               sub uno libro scribta sunt lucas obtime theofi
               le conprindit quia sub praesentia eius singular
---------------------------

1) Jbid. 51.
2) Виж Герике, Введ. В новоз. кн. Св. Писания, 2 пол. с. 204.
3) Издание на канона от Пройшен, Analecta, 2 Teil, 2 Aufl., 1910, S. 29.
4) Zum Muratorischen Fragment, Miscellen…, Texte und Untersuch., 1900, 5 B. 3 H., S 107.
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               gerebantur sicuti et semote passione petri
               euidenter declarat sed et profectione pauli ab ur

39 p.    be ad spania proficescentis

Поправки: scribta на scripta; obtime – optimo; theophile – Theophilo; conprindit –
comprehendit; proficescentis – proficiscentis.

Трябва  да  се  обърне  особено  внимание  върху  обстоятелството,  че  авторът  на
Мураториевия канон, след като разглежда 4-те канонически евангелия в такъв ред, в
какъвто  те  се  намират  сега  в  Библията,  пристъпва  към  разглеждане  на  Деяния  на
апостолите.  Поставянето  на  Деяния  на  апостолите след  евангелията  в  канона  не  е
случайно. То е още едно доказателство за това, че във времето, когато е живял авторът
на Мураториевия канон, каноническите книги на Новия Завет не само са били събрани
вече в отделен сборник, но и са имали определен ред в него. “Деянията пък на всички
апостоли са написани в една книга”, пише авторът на канона. Заглавието на Деяния на
апостолите в древните ръкописи е “Pra xeiV tw n +aposto lwn”. Понякога в това заглавие се
вмъкват  думите  “на  всички”  или  “на  дванадесетте”  и  др.  Хуг  привежда  израза  “acta
autem  onmium  apostolorum”  като  доказателство  за  оригиналния  гръцки  текст  на
канона.1) Израза пък “sub uno libro scripta sunt” Хесе счита за оригинален латински, а не
за превод от гръцки. Но този израз, както отбелязва Т. Цан, е ясен превод на гръцкия:
kat enoV  bibli ou +egra fhsan. 2)  Според  Креднер,  когато  авторът  на  канона  съобщава,  че
Деяния на апостолите били написани в една книга, с това той искал да ги различи от
апокрифните  деяния  на  апостолите,  съставени  от  разни  автори  в  отделни  книги  за
всеки  един  апостол  по  отделно. 3)  Това  обяснение  на  Креднер  не  може  да  бъде
признато  за  сполучливо.  Авторът  на  канона  подчертава,  че  Деяния  на  апостолите  са
написани в една книга, като противопоставя това на обстоятелството, че евангелието, в
което е изложен животът на Христос, е написано в четири книги. Lucas obtime theofile
conprindit quia sub praesentia eius singula gerebantur. Не може тук под optime Theophile
да се разбират Деяния  на апостолите, както приемат някои изследователи, въз основа
на  това,  че  в  древността често  пъти съчиненията  се  указвали  с  началните  им  думи.
Деяния на апостолите не започват с думите “достопочтени Теофиле”. В тях стои само
“Теофиле”  (1:1),  а  не  “достопочтени  Теофиле”,  както  е  в  евангелието  на  Лука  (1:3).
Вместо соnprindit ще трябва да се чете сomprechendit от  
--------------------------- 

1) Виж Герике., Введ. в новоз. кн. Св. Писанiя, 2 пол., с. 204.
2) Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 53.
3) Виж Th. Zahn, Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B. 1 H., S. 52.
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глагола comprehendo, който значи: обхващам, излагам, описвам. Този глагол изисква
вместо optime Theophile да се чете optimo Theoohilo. Quia не може да се превежда със
значение “защото”, според Лоран, или като quae, според Креднер, Визслер и Трегелес,
а с “че” = quod. 1) Смисълът на приведените по   горе думи  в Мураториевия канон  с:
“Лука  съобщава  на  достопочтения  Теофил,  че  някои  събития  не  са  станали  в  негово
присъствие”. И действително, ев. Лука не е присъствал на всички събития, изложени в
неговите Деяния  на апостолите. От 16 гл. 10  ст. той започва да изтъква себе си като
участник  в  събитията  –  “след  това  видение  веднага  поискахме  да  тръгнем  за
Македония...” Много е тъмен смисълът на думите в Мураториевия канон  в  37 – 39 р.:
sicuti et semote passionem petri evidenter declarat sed et profectionem pauli ab urbe ad
spaniam  proficescentis.  Мнозина  изследователи  не  правят  никакви  поправки  и
допълнения в тези думи и ги обясняват в смисъл, че Лука на друго място, не в Деяния
на апостолите, разказва за мъченичеството на ап. Петър и за пътуването на ап. Павел в
Испания.  В.  Г.  Рождественски  ги  превежда  по  следния  начин:  “за  мъченичеството  на
Петър и за пътешествието на  Павел  в Италия  има  особено  описание”. 2) Указва се на
евангелието на Лука 22:33. Но там става въпрос само за ап. Петър, а не и за ап. Павел. В
древната християнска литература няма нито помен за друго някое произведение на ев.
Лука,  освен  евангелието  и  Деяния  на  апостолите,  в  което  да  се  говори  за
мъченичеството на ап. Петър и за пътуването на ап. Павел в Испания. Не може да се
предположи, че авторът на Мураториевия канон е считал апокрифните Деяния на ап.
Петър за произведение на ев. Лука.3) Според Ад. Харнак той не е бил използувал тези
деяния.4)  Т.  Цан  прави  следните  поправки  в  посоченото  място:  semote  поправя  на
semota,  passionem – на  passione и  profectionem – на  profectione.5)  Но  едва  ли  биха
могли да се оправдаят такива едни поправки. Ясно е, че passionem и profectionem са
допълнение  на  глагола  declarat.  За  да  може  да  се  разкрие  правилният  смисъл  на
въпросното място, ще трябва да се постъпи по следния начин. Като се хвърли един общ
поглед върху него, не може да не се забележи, че неправилността или неясността ще
трябва  да  се  търси  в  началото  му,  в  думите  sicuti  et.  Мeжду  изследователите  на
Миланския кодекс става въпрос, дали в него стои sicute или sicuti. От тук трябва
------------------------

1) Виж Th. Zahn, Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 54.
2) История новозав. канона, Христ. чтение. сент. 1873, с. 64.
3) Th. Zahn, Kanon. muratori, Realencykl. XI. B. 1901, S. 801.
4) Die Chronologie, 2 B., S. 333.
5) Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 57.

50



да се заключи, че изразът sicuti et е объркан, не е предаден правилно. За да се оправи
този израз, или да се намери неговият смисъл, ще трябва да се почне обяснението на
редовете 36 – 39 от края, “...но и заминаването на Павел от града, като се отправя за
Испания”.  Началните  думи  тук  “но  и” sed  et,  изискват  преди  това  да  се  поставят
противоположните на тях думи “не само”. Тези думи ги няма в текста, поради което ще
трябва да се добавят. Като се добавят те, ето какво се получава: “както и отделно не
само страданието на Петър ясно излага, но и заминаването на Павел от града, като се
отправя за Испания”. Но в Деяния  на апостолите не се говори  нищо  за тези събития.
Поради това, ще трябва да се придаде на думата sicuti не утвърдително, а отрицателно
значение. Каква дума, или какъв израз ще трябва да се постави на нейно място, не може
с  положителност  да  се  каже.  Тогава  смисълът  на  горните  думи  става  следният:  “без
отделно  да се излага  не само страданието на Петър, но и заминаването на Павел от
града, като се отправя за Испания”. Значи според автора на Мураториевия канон, ев.
Лука в Деяния на апостолите съобщава на достопочтения Теофил, че на някои събития
той е присъствал, без да споменава за страданието на ап. Петър и за пътуването на ап.
Павел в Испания.

7. За общите послания на ап. Павел.
а) 39 р. epistulae autem

                     pauli quae a quo loco vel qua ex causa directe
        41 p. sint volentibus intellegere ipse declarant      

Поправки: directe на directae; ipse – ipsae.

Според Т. Цан, упоменаването  за апостол Павел в разсъжденията  за Деяния  на
апостолите е дало повод на автора на канона да пристъпи след Деяния на апостолите
към разглеждане на посланията на ап. Павел. Но това мнение на Цан не може да бъде
признато за основателно. В мястото за Деяния на апостолите най-напред се упоменава
за ап. Петър, а след това за ап. Павел. Би трябвало да се очаква, според разсъжденията
на  Цан,  че авторът  на  канона  ще  пристъпи  към  разглеждането  на  посланията  на  ап.
Петър. Но такова нещо той не прави. Ясно е, че авторът на канона е имал пред себе си
един сборник  с новозаветните канонически книги, в който след Деяния на апостолите
са стояли посланията на ап. Павел, и че той следва реда на книгите в този сборник.
“Посланията пък на Павел, пише авторът на канона, сами показват на тези, които искат
да знаят какви са, от какво място са или по каква причина са написани.”
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Евалд поправя израза а quo loco на ad quem locum.1) Но изразът е правилен и не
се нуждае от поправка. Някои изследователи пък не поправят ipse на ipsae, а declarant –
на declarat.2) Тогава се получава смисълът,  че ап. Павел сам в посланията си показва
какво,  от  какво  място  и  по  каква  причина  е  писал.  Но  ап.  Павел  не  навсякъде  в
посланията си дава такива показания. Освен това ipse declarat не хармонира с epistolae
autem pauli. Авторът на канона иска да изтъкне мисълта, че от самите послания на ап.
Павел,  по  различни  начини,  може  да  се  узнае,  от  къде  и  по  каква  причина  са  били
написани. А колко са те, това може да се види от новозаветния сборник, в който те са
поместени и който навярно е приет от църквата. 

б) 42 р. primu omnium corintheis scysmae heresis in
                   terdicens deinceps b callactis circumcisione
                   romanis aute ordine scripturarum sed et
                   principium earum… esse xpm intimans
                   prolexius scripsit de quibus sincolis neces

   47 p. se est ad nobis desputari

Поправки:  corintheis  на  Corinthiis;  scysmae  –  schismata  –  heresis  –  haereses;
callactis – Galatis; circumcisione – circumcisionem; prolexius – prolixius; sincolis – singulis;
desputari – disputari.

Не може думата scysmae да остане в текста, поправена на schismae, защото мн.
число от schisma е не schismae, а schismata1). Т. Цан предполага, че в първоначалния
латински текст e могло да стои и ед. ч. schisma. Но ап. Павел в първото си послание до
Коринтяните (1:10; 11:18) говори не за разцепление – схизма, а за разцепления – scivsmata;
също така говори не за разногласие – a=i resiV, а за разногласия – a+ireseiV (I Кор. 11:19). Между
schisma'a и haereses ще трябва да се постави съюзът et, който е бил изпуснат, навярно
от  преписвачите.  Авторът  на  Мураториевия  канон  има  предвид  не  някакви  други
разцепления  и  ереси,  а  тези,  за  които  ап.  Павел  говори  в  първото  си  послание  до
Коринтяните.  Ordine ще  трябва  да  се  поправи  на  ordinem, защото  е  допълнение  на
глагола  scripsit.  За  буквата  b пред  Galatis ще  говорим  по-долу.  “Преди  всичко,  като
забранява на  Коринтяните  разцепления  и  разногласия,  след  това  на  Галатяните
обрязване, на Римляните пък като разкрива плана на писанията, а също че Христос е
тяхното начало, твърде обширно пише.” Под думата ordinem ще трябва да се разбира
не
-------------------------

1) Виж Th. Zahn, Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 58.
2) Ibid.
3) Виж Th. Zahn, Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 62.
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редът на писанията, а техният план, защото ап. Павел в посланието си към Римляните
не говори за реда на писанията, а за Божия план, за Божието домостроителство относно
спасението на човека. В това свое послание ап. Павел изтъква също така и положението,
че  Христос  е  началото,  принципът,  който  лежи  в  основата  на  всички  писания  и  ги
обединява.  Това  положение  ап.  Павел  разкрива  особено  ясно  в  10-та  глава,  където
между  другото  казва:  “завършък  на  закона  е  Христос,  за  да  бъде  оправдан  всеки
вярващ” (4 ст.) Думите “твърде обширно пише”, според Т. Цан, се отнасят не само към
посланието  до  римляните,  но  и  към  споменатите преди  него  послания  –  до
коринтяните  и  галатяните.  Някои  изследователи,  като  В.  Г.  Рождественски1) и  др.
отнасят тези думи само към посланието до  римляните.  Трябва да се приеме мнението
на Цан, защото и изложението, и съдържанието в ред. 42 – 46 изискват споменатите
думи да се отнасят към всички послания, указани в тези редове. Но може ли да се каже,
че ап. Павел твърде обширно пише в посланието до Галатяните, което е малко по обем?
“Посланието  до  Галатяните,  казва  Т.  Цан,  което  от  началото  до  края  е  посветено  на
борбата  против  юдейското  изискване  на  обрязването,  принадлежи  разбира  се  към
посланията,  в  които  Павел  се  спира  надълго  върху  своята  тема  (circumcisionem
interdicens),  когато  той  в  другите  послания  с  подобен  обем  засяга  най-различни
предмети  и  нито  един  от  тях  не  развива  така  обширно,  както  изтъкнатите  теми  в
гореозначените четири послания”. 2) Като говори тук за коринтяните, авторът на канона
има  пред  вид  не  само  първото,  но  и  второто  послание  до  тях.  Доста  голямо
затруднение  задават  на  изследователите  думите  в  ред  46  –  47:  de  quibus  sincolis
necesse est ad nobis desputari – “за които отделни  неща  необходимо  е  от нас  да се
разсъждава”. Хилгенфелд обяснява тези думи в смисъл, че авторът на канона намира за
необходимо  на  друго  място  да  разглежда  посочените  теми  в  посланията  до
коринтяните,  галатяните,  римляните;  Овербек  отнася  quibus към  epistulae в  39 р.,  а
Хесе и Харнак предлолагат, че авторът на канона изисква да се спори относно същите
теми с еретиците, които изказват върху тях особени възгледи. 3) Бунзен, Креднер и Т.
Цан4) намират, че за да се получи правилен смисъл в горните думи, ще трябва да се
постави едно non пред necesse, което първоначално е стояло в текста, но после, при
преписването, е било изпуснато. Но няма основания за поставянето на такова non. Ще
трябва въпросното място да се чете без това 
-----------------------------

1) История новоз. канона, Христ. чт., 1873, сент., с. 64.
2) Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H. S. 59.
3) Виж Th. Zahn, Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H. S. 66.
4) Ibid. Kanon Muratori, Realencykl. IX B., 1901. S. 801.
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отрицание.  Но какво тогава ще  означават думите  на автора: “за които отделни  неща
необходимо е от нас да се разсъждава”? Тези думи не значат, че той си поставя за цел,
в този свой труд, да разсъждава (пише) поотделно за тези неща, а само изтъква с тях, че
за тези неща е необходимо всеки един християнин да мисли, да разсъждава и да има
правилен възглед върху тях.

Нека  да  разгледаме  сега,  какво  означава  в  43-ти ред  поставената  пред  Galatis
буква  b (в ръкописа стои В). Според Визелер тази буква е поправка на р. в deinceps.1) Но
тогава тя би трябвало да бъде поставена над буквата р. Трегелес я счита за цифрен знак: b
=2. Но след deinceps няма нужда от цифрата 2. 2) Освен това никъде в канона авторът
не си служи с гръцки цифри. Т. Цан оставя въпроса за значението на тази буква открит.
Има  известни  основания  да  се  предполага,  че  буквата  е  остатък  от  обозначеното  в
канона (43 р.), пред посланието  към галатяните, послание на ап. Павел към  евреите.
Невярно  преписвачът  не  е  могъл  да прочете  всичките  букви  на  hebraeis, забелязъл  е
само буквата  b и е преписал само нея. Авторът на Мураториевия канон навярно е имал
пред себе си такъв новозаветен кодекс, в който посланието на ап. Павел към евреите е
било поставено пред посланието към  галатяните.  Това послание  е  поставено  така и  в
египетския, и в саидическия превод на Новия Завет, в два гръцки кодекса от 15 и 16 в.
и  у  Теодор  Мопсуестски.3) Като  поставя  в  43  р.  посланието  към евреите пред
посланието  към  галатяните,  авторът  на  Мураториевия  канон  отнася  забраната  на
обрязването  и  до  евреите,  към  които  е  отправено  посланието  на  ап.  Павел.  И
действително, както в посланието си до галатяните, така и в посланието си до евреите
ап. Павел обширно говори за значението на вярата, за спасението чрез вярата, а не чрез
делата на закона.

Но ако в Мураториевия канон посланието на ап. Павел към евреите е поставено в
реда на каноническите послания, може ли да се счита за автор на този канон св. Иполит
Римски, когато от някои се твърди, че той не считал посланието до евреите за написано
от  ап.  Павел?  Обаче  няма  твърди  доказателства  за  това,  че  Иполит  отхвърля
подлиността  на  посланието  към  евреите.  Патриарх  Фотий  в  своята  Библиотека  (cod.
121), като говори за Синтагмата на Иполит, пише: “Разказва (le gei) и други някои неща,
лишени от истинност, и че посланието до евреите не е на ап. Павел”.4)
--------------------------

1) Ibid. 61.
2) Ibid.
3) Виж  Th. Zahn. Gesh. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 359 – 360)
4) Migne, P. G. 103, 404.
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Глаголът  le gei тук има значение не на “казва”, “говори”, а на “разказва”, “съобщава”. От
тук може да се заключи, че според Фотий не Иполит, а други считат посланието  към
евреите не е написано  от Павел, за което Иполит  съобщава.  В  Библиотеката  си (cod.
232) Фитой отбелязва, че според монофизита Стефан Говара, Иполит и Ириней считали,
че посланието до  евреите за не  е  Павлово.1) Но не е известно, че св. Ириней отричал
подлинността на посланието до евреите; напротив, той се е ползвал от него. Не може
да бъде признато за вярно и съобщението на Стефан Говара, че Иполит не считал това
послание за Павлово. Не може да бъде признато също за достоверно съобщението на
Барсалиби, живял през ХІІ в. (виж с. 24), че посланието  към евреите според Иполит не
било  написано  от ап.  Павел,  а от Климент.  Навярно  той вади  заключенне  за това от
обстоятелството,  че  ап.  Павел  писал  послания  само  до  седем  църкви.  Евсевий
Кесарийски, като съобщава в своята Църковна История (6, 20), че римският пасател Кай
отхвърлил посланието до евреите, въпреки че споменува на същото място за Иполит, не
казва, че и той е отхвърлял това послание. Кай е бил противник на Иполит. Против него
Иполит написал съчиненията: “Глави против Кай”, и “За евангелието и апокалипсиса на
Йоан”.2)  Не  може  св.  Иполит  да  подържа  мнението  на  Кай  относно  евангелието  до
евреите. Ако Иполит е считал, че посланието до  евреите  не е Павлово, той щеше да
спомене  за  него в реда  на  апокрифните  Павлови  послания,  каквото  прави  за
посланията до Лаодикийците и Александрийците (Мур. канон, 64 ред). Че св. Иполит е
считал посланието към евреите за каноническо, ясно свидетелстват многото използвани
цитати от него в съчиненията му. Използването на посланието към евреите от Иполит,
Т. Цан счита за напълно доказано.3) Така гледа на това използване и Т. Н. Бонвеч. 4) И
двамата  привеждат  много  и  ясни  примери  на  такова  използуване.  Ако  св.  Иполит  е
гледал на посланието към евреите като на апокрифно произведение, той нямаше да го
използува така широко в своите съчинения.

b. 47р. cum ipse beatus
                  apostolus paulus sequens prodecessuris sui
                  iohannis ordine non nisi nomenati sempte
                  ecclesiis sribat ordine tali a corenthios
                  prima. Ad efesius seconda ad philippinses ter

------------------------------
1) Migne, P. G., 103, 1104 – 5.
2) O. Bardenhewer, Gesch. d. altkirchl. Literatur, 2 B., S. 569 – 570.
3) Gesch. d. Neutest. Kanons, 1 B., S. 297.
4) Studien zu den Kommentaren Hippolyts…, Texte u. Untersuch., 1897. S. 25.
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      tia ad colosensis quarta ad calatas quin
                ta ad tensaolenecinsis sexta. ad romanos
                septima verum corintheis et thesaolecen
                sibus licet pro correbtione iteretur una
                tamen per omnem orbem terrae ecclesia
                deffusa esse denoscitur et iohannis eni in a
                pocalebsy licet septe eccleseis scribat

59 p. tamen omnibus dicit

Поправки:  prodecessuris  на  prodecessoris;  nomenatim  –  nominatim;  semptem  –
septem;  a  corenthios  –  ad  Corinthios;  prima  –  primam;  efesius  –  Ephesios;  seconda  –
secundam; philippinses – Philippenses; tertia – tertiam; colosensis – Colossenses; quarta –
quartam; calatas – Galatas; quinta – quintam; tensaolenecensis – Thessalonicenses; sexta –
sextam; septima – septimam; corintheis – Corinthiis; thesaolensibus – Thessalonicensibus;
correbtione – correptione; iteretur – iteratur; deffusa – diffusa; denoscitur – dignoscitur;
iohannis – iohannes; apocalebsy – apocalypsi.

Думата  prodecessor  не  се  среща  в  класическата  латинска  литература.  В  нея  се
употребява  decessor,  която  значи  “предшественик”.  Тертулиан  употребява  praecessor
(Ргах.  1).  От  praecessor  е  произлязла  praedecessor,  а  от  последната  prodecessor.1)
Числителните  prima,  secunda и др. ще трябва да се поставят във вин. падеж,  защото
след тях се подразбира epistola, допълнение на глагола scribat. Наречието tamen в 56-
ти ред изисква да се преведе cum в 47-ми ред не с когато, а с “макар”. От 47-ми до
57-ми ред  средата,  продължава  един  и  същ  период.  “Макар  сам  блаженият  апостол
Павел, като следва реда на своя предшественик Йоан, писал само поименно на седем
църкви в такъв ред: до коринтяните първо, до ефесяните второ, до филипийците трето,
до колосяните четвърто, до галатяните пето, до солунците шесто, до римляните седмо,
впрочем до коринтяните и солунците с цел, за да се поправят повтаря, обаче по цялата
земя се признава една разпространена църква. И Йоан също в Апокалипсиса, макар да
не е писал към седем църкви, говори към всички.” Някои изследователи, като Харнак и
др.3), въз основа на думите: “като следва реда на своя предшественик Йоан”, идват до
заключението, че авторът на канона считал Апокалипсиса на ап. Йоан за написан по-
рано  от  посланията  на  ап.  Павел.  Едва  ли може  да  се  припише  подобна  мисъл  на
Иполит,  който  е  бил  добре  запознат  с  книгите  на  св.  Писание.  Между  древните
църковни писа- 
-----------------------------

1) Виж Th. Zahn, Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 70.
2)  Über den Verfasser und den literarischen Charakter des Muratorischen Fragments, Zeitschr. f. die

neutest. Wiss., 1925, B. 24, S. 13.
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тели само св. Епифаний съобщава, че Апокалипсисът е бил написал от ап. Йоан през
времето на император Клавдий (41–54 г.), но в същото време той съобщава, че ап. Йоан
бил  заточен  на о-в Патмос,  където написал  Апокалипсиса,  когато вече  се намирал  в
дълбока старост. В горните свои думи авторът на канона изтьква, макар и не особено
ясно, че ап. Йоан е бил предшественик на ап. Павел по апостолство. Така гледа на тези
думи и Т. Цан.1) Обстоятелството, че ап. Павел бил написал послания до седем църкви,
подобно на ап. Йоан, който говори в своя Апокалипсис за седем църкви, се изтъква и от
други древни църковни писатели. 2) Авторът на канона привежда общите послания на
ап. Павел в особен ред. Не може да се предположи, че той се е ръководил от времето,
когато са били  написани  тези послания. Навярно той ги привежда според реда им в
кодекса, от който той се е ползвал. 3) Той не споменава тук посланието на ап. Павел към
евреите, защото те не представляват отделна местна християнска църква.

8. За частните послания на ап. Павел.
59 р. veru ad filemonem una’

               et at titu una et ad tymotheu duas pro affec
               to et dilectione in honore tamen eclesiae ca
               tholice in ordinatione eclesiastice

63 p. descepline scificate sunt.

Поправки:  at  на  ad;  tymotheum –  Timotheum;  duas  –  duae;  honore  –  honorem;
catholice – catholicae; ordinatione – ordinationem; eclesiastice – ecclesiasticae; descepline –
dicsiplinae; sanctificate – sanctificatae.

В гореприведеното място има само едно сказуемо  –  sanctificatae. Но може ли
това сказуемо да бъде еднакво отнесено към всички изрази в посоченото място и може
ли въз основа на него да се счита, че в това място има само едно изречение? Едва ли би
могло да се допусне подобно нещо. Значението на сказуемото е такова, че не може да
бъде отнесено към всички изрази. Фолкмар поставя след dilectione точка и запетая, а
след catholicae точки. Той парафразира мястото по следния начин: “Тези послания имат
частен характер, произлезли са от разположение и любов на Павел към отделни лица;
при все това те стоят на почит в католическата църква, осветени са според действащите
определения на църквата”. 4) Креднер добавя след
------------------------

1) Кanon Muratori, Realencykl., IX B., 1901, S. 805.
2) Св. Каприан, test. 1, 20; Викториан Петавийски, in apoc. 1, 20 ( виж. с. 25); блаж. Йероним, de vir ill., 5

и др.
3) Така мисли и Ad. Harnack, Über den Verfasser, S. 11.
4) Виж Th. Zahn, Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 77.
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dilectione “написани” – scriptae, а  Бунзен и др. – scribit или scripsit, като запазват по
такъв  начин  duas  и  поправят  una на  unam.1)  Визелер  пък  добавя  scriptae  sunt  след
catholicae.2) Някои изследователи  поставят след саtholicae глагола sunt. За да свърже
последното  изречение  с  преходното,  Бунзен  вмъква  съюза  et,  а  Хесе  quia  пред  in
ordinationem.3)  Т.  Цан,  като  заменя  sanctificatae  съc  significatae,  не  прави  никакво
деление във въпросното място и не вмъква никакви нови сказуеми. Но няма основание
да  се  заменя  намиращото  се  в  ръкописа  sanctificatae със significatae.  Изложението  в
текста изисква, глаголът sanctificatae да бъде отнесен само към израза in ordinationem
ecclesiasticae disciplinae. Какво ще трябва тогава да се прави с предните изрази? Те ще
трябва да бъдат разпределени в едно или в две изречения? Наречието tamen изисква те
да  бъдат  разделени  на  две  изречения.  Сказуемото  в  първото  тогава  трябва  да  бъде
scriptae sunt, поставено след dilectione, а във второто – sunt, поставено след ecclesiae.
Тогава  ще  трябва,  според  както  предполага  Бунзен,  да  се  вмъкне  съюза  et  пред  in
ordinationem на  следващото  изречение.  Duas,  макар  да  е  по  форма  вин.  падеж,  ще
трябва  да  се  счита  за  имен.  падеж;  преводачът  на  канона  употребява  понякога  вин.
падеж  вместо  именителен  (виж  69  р.)  Според  Хауслайтер,  в  североафриканския
народен латински език се употребявали формите като filias в имен. падеж, мн. число. 4)
Харнак намира, че пониятието disciplina било чуждо на гърците. Но Т. Цан предполага,
че  това  понятие  в  гръцкия  оригинал  е  било  изразено  със  съответното  нему  agwgh. У
Евсевия Кесарийски се среща изразът +h =ekklhsiastikh; a gwgh.5) Според Т. Цан, в текста на
канона sanctificatae ще трябва да бъде заменено с significatae. Едно от главните негови
основания е това, че sanctificatae не съответствало на израза рrо affecto et dilectione. Но
по-/горе бе изтъкнато, че sanctificatae не е единственото сказуемо в редовете 59 – 63.
“Като се вземе под внимание, казва Т. Цан, че преписвачът пише твърде често с вместо
g, може да се приеме, че безмислената форма (sanctificatae) е произлязла от “sgficatae”
или  пък  от  sgificatae.  Последните  две  форми  означават  significatae,  което  е  неточен
превод на dietupw qhsan upetupw qhsan”.6) Но няма основание тук да се заменя /с/ с /g/. Ад.
Харнак също така не се 
--------------------------

1) Виж Th. Zahn. Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 77.
2) Jbid.
3) Jbid. 78.
4) Jbid. 76.
5) Църковна История. ІІ, 17. Виж Th. Zahn, Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 79.
6) Jbid. 81.
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съгласява  с  мнението  на  Т.  Цан  за  sanctificatae.  Но  и  той  дава  едно  своеобразно
обяснение на този глагол. Според него, субектът към този глагол е не църквата, а сам
ап. Павел. Значи пастирските послания на ап. Павел са осветени от самия ап. Павел.1)
Но изразът “на почит са във вселенската църква” с необходимост изисква в следващия
израз субект да бъде също така църквата, т. е., че пастирските послания на ап. Павел са
осветени  от  църквата.  Смисълът  на  редовете  59  –  63  значи  ще  бъде:  “Наистина,
(посланията)  до  Филимон  едно,  и  до  Тита  едно,  и  до  Тимотей  две  (са  написани)  по
разположение  и  любов,  обаче  са  на  почит  в  католическата  църква,  осветени  са  в
устройването на църковната дисциплина (църковния ред, живот).”

Защо авторът на канона започва своите разсъждения за частните послания на ап.
Павел  с  “наистина”  –  verum? Така  започва,  защото  у  него,  навярно,  като  разглежда
всички послания на ап. Павел, са се появили следните мисли. Общите послания на ап.
Павел, макар да са отправени до отделни поместни църкви, имат значение за цялата
вселенска  християнска  църква,  която  е  една.  Но  могат  ли  да  имат  такова  значение
частните  послания  на ап.  Павел,  написани  до отделни  лица? На този въпрос авторът
отговаря в редовете 59 – 63, и неговият отговор естествено е трябвало да започва се
“verum”. Нека да видим сега, какво означава той с думите: “осветени са в устройството
на  църковната  дисциплина  (църковния  ред,  живот)”.  С  тези  свои  думи  авторът  на
канона иска да каже, че пастирските послания на ап. Павел се взимат като ръководно
начало при устройването на църковния живот. Така обяснява същите думи и Креднер:
“при  регулирането  на  църковното  устройство  се  постъпва  според  тях  (частните
послания)”.2) Когато авторът на канона казва за пастирските послания на ап. Павел: “на
почит  са  в  католическата  църква,  осветени  са  в  устройството  на  църковната
дисциплина”, с това той иска да каже, че те се признават от църквата за канонически.

9. 3а апокрифните послания 
под името на ап. Павел.
63 р. fertur etiam ad

               laudecenses alia ad alexandrinos pauli no
              mine fincte ad heresem marcionis et alia plu

-----------------------------
1) Zum Muratorischen Fragment, Texte und Untersuchungen, B. 20, S. 107 – 8.
2) Виж Th. Zahn, Gesch. d. Kanons, 2 B., 1 H., S. 78.
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                ra quae in catholicam eclesiam recepi non
                potest fel enim cum melle misceri non con

68 p. cruit
Поправки:  laudecenses  на  Laudicenses;  fincte  –  finctae;  heresem  –  haeresem;

eclesiam – ecclesiam; recepi – recipi; concruit – congruit. 
След  като  говори  за  посланията  на  ап.  Павел,  много  естествено  авторът  на

Мураториевия канон пристъпва към апокрифните послания, намиращи се под името на
ап.  Павел.  А  във връзка  с  тези послания  той  намеква  изобщо  за  апокрифните
произведения,  които  под  името  на  апостолите  се  поставят  в  реда  на  каноническите
книги  на  Новия Завет.  Той  не  може да  не спомене  за  апокрифните  произведения
изобщо, считани от някои за канонически, защото неговата цел е да изтъкне, кои книги
са канонически и кои не. Пред ad Laudicenses ще трябва да се подразбира una – едно
(послание). Т. Цан1) намира поставянето на такова una за излишно, обаче това una се
изисква от alia, поставсно пред ad Alexandrinos. Не може fincte да се поправя на fincta и
да се отнася само до посланието към Александрийците. Fincte ще трябва да се поправи
на  finctae,  защото  се  отнася  и  до  двете  споменати  послания.  Тъмен  е  изразът  ad
haeresem. Различно  се  обяснява  той  от изследователите.  Визелер  го парафразира  по
следния начин: “както има обичай да прави това сектата на Маркион”.2) Но известно е,
че Маркион  и неговите последователи  не са се занимавали  с измисляне  на послания
под  името  на  ап.  Павел.  По-късно  Визелер  възприема  обяснението:  “у  сектата  на
Маркион”.3)  Някои  изследователи  предполагат,  че  срещу  предлога  ad  в  гръцкия
оригинален  текст е стояло provV,  в смисъл на против. Евсевий Кесарийски  озаглавява
съчинението на св. Ириней “Против ересите” pro;V ta;V a+ipe seiV.4) Но в запазилото се до нас
апокрифно  послание  до  Лаодикийците  нищо не  се  споменава  за  Маркион.  Т.  Цан
намира, че срещу латинското ad в гръцкия оригинал е стояло kata – в смисъл на според,
съобразно,  и  превежда  споменатия  израз  така  :  “според  (съобразно)  ерестта  на
Маркион”.5) Според това обяснение на Цан излиза, че посланията до Лаодикийците и
до  Александрийците  са  били  съставени  в  духа  на  Маркионовото  учение.  Но  нищо
подобно не се забелязва в запазилото
-----------------------------

1) Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 83.
2) Jbid.
3) Jbid., 84.
4) Църковна История, 2, 3; 3, 28.
5) Цит. съч., с. 83-84.
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се  до  нас  послание  до  Лаодикийците.1)  В  древната  християнска  литература  са  се
запазили само някои съобщения, че Маркион е използвал посланието до Лаодикийците.
Св. Епифаний  Кипърски  съобщава,  че Маркион  употребявал  заедно  с посланието  към
ефесяните и “т.н. послание до лаодикийците”. 2) Не може да се предполага, че авторът
на Мураториевия канон е имал пред себе си друго някое послание до лаодикийците, в
което  било  застъпено  учението  на Маркион,  както  предполагат  Ад.  Харнак  и  О.
Барденхевер.3) За такова едно второ послание до лаодикийците, няма никакви следи в
древната християнска литература. Според Т. Цан авторът на канона не е имал под ръка
посланието до  лаодикийците, слушал е за преплитането на името на Маркион с това
послание  и  по  погрешка  е  предположил,  че  то е  написано  в  духа  на  Маркионовото
учение.4) От горните обяснения на израза ad haeresem Marcionis за най-правилно ще
трябва да се приеме това, при което предлогът ad се превежда със значение “у”. Тогава
изразът ad haeresem Marcionis ще  трябва да се  преведе:  у  ереста на  Маркион,  т.е.  в
обществото  на  Маркион  или  между  последователите  на  Маркион.  Авторът  на
Мураториевия  канон,  като  е  имал  предвид  употребата  на  апокрифните  послания  до
лаодикийците  и  александрийците в  сектата  на  Маркион,  е  предположил,  че  тези
писания са били съставени от маркионитите. Думите alia plura не трябва да се поправят
на aliae plures. Те ще трябва да си останат тъй, както са в текста. С тези думи авторът на
канона указва не на послания, а изобщо на произведения, писани под апостолско име,
с цел да влязат между каноническите книги на Новия Завет. Изразът et alia plura quae in
catholicam ecclsiam recipi  non potest  служи  за  доказателство  на  това,  че  латинският
текст на канона е превод от гръцки (виж 11 с.) Не може да се счита следващият израз
fel cum melle  за чисто латински. Той е превод на гръцкия ; ; colh n meta  me litoV  (виж с. 10)
“Намират  се  в  обръщение  още,  казва  авторът  на  Мураториевия  канон,  (едно)  до
лаодикийците, друго до александрийците, измислени под името на ап. Павел у ереста
на Маркион, и много други, които не могат да се приемат в католическата църква; не
може да се смесва жлъчка с мед.”

За  апокрифното  послание  до  александрийците под  името  на  ап.  Павел  няма
никакво  друго  съобщение  в  древната  християнска  литература,  освен  това  в
Мураториевия канон.
----------------------

1) O. Bardenhewer, Gesch. d. altkirchl. Literatur, 1 B., 2 Aufl., S. 599.
2) Haer. 42,9 сл.
3) Jbid.
4) Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 85.

61



Това  послание  не  се  е  запазило  до  нас.  Т.  Цан  предполага,  че  в  една  перикопа,
озаглавена “Epistola Pauli apostoli ad Colos” и съдържаща се в  принадлежащия към 7 в.
“Sacramentarium  et  Lection.  Bobb.”,  е  запазена  част  от  апокрифното  послание  до
александрийците. Тази перикопа не се съдържа в никое от каноническите послания на
ап. Павел.  Но в нея  няма никаква следа от учението на Маркион  и никакви  следи  за
превод  от  гръцки  език,  на  който  е  било  навярно  написано  посланието  до
Александрийците.1)  Някои  изследователи,  като  Хуг,  Герике,2)  Каулен3)  и  др.  изказват
мнението, че под посланието до александрийците в Мураториевия канон ще трябва да
се  разбира  посланието  на  ап.  Павел към евреите.  Но  това  мнение  не  може  да  се
признае  за  основателно,  защото  никаде  в  древната  християнска  литература  това
послание  не  се  нарича  послание  до  александрийците.  Не  може  да  се  отрича,  че  е
съществувало  апокрифно  послание  до  александрийците  по времето  на  автора  на
Мураториевия канон. Това послание е безследно изчезнало, както са изчезнали много
подобни апокрифни произведения.

Като говори за посланията до  лаодикийците  и до  александрийците, авторът на
канона  казва,  че  те  се  намирали  в  обръщение  и  че  не  могат  да  бъдат  приети  от
католическата  църква,  както  и  много  други  апокрифни  произведения,  писани  под
апостолско име. От това съобщение може да се заключи, че споменатите послания са се
считали  от  някои  християни  за  канонически  писания.  Има  исторически  сведения  за
това,  че  посланието  до  лаодикийците  от някои  християни  се  е  считало  за  такова.  И
известният автор на съчинението под името на бл. Августин “Liber de divinis scripturis”,
съставено навярно преди 5-ти век, е считал посланието до лаодикийците за написано
от  ап.  Павел.  В  Codex Fuldensis,  съставен  в  545 г.  по поръка  на  епископ  Виктор  от
Капуа,  посланието  до  лаодикийците  е  поставено  между  посланията  на  ап.  Павел  до
калосяните  и  първото  до  Тимотея.4) Това  послание  се  среща  в  някои  библейски
ръкописи от 5 – 15 в.

10. За съборните послания.
68 р. epistola sane iude et superscrictio

               iohannis duas in catholica habentur
 

Поправки: iude на Iudae; superscrictio – superscripta; duas – duae.
---------------------------

1) Виж O. Bardenhewer, Gesch. d. altkirchl, Literatur. 1 B., 2 Aufl., S. 601.
2) Введ. в новоз. книги Св. Писание, 2 полов., с. 197 – 8; 200.
3) Еinleitung in die Heilige Schrift Atlten und Neuen Testaments, 4 Aufl., S. 36.
4) Виж O. Bardenhewer, Gesch. d. altkirchl. Literatur, 1 B., 2 Aufl. S. 599 – 600.
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Обстоятелството, че авторът на Мураториевия канон разглежда след посланията на ап.
Павел съборните послания, е също така твърдо доказателство, че той е имал пред себе
си един сборник на новозаветните канонически книги, в който те са били поставени в
определен ред. У мнозина източни и западни църковни писатели: Евсевий Кесарийски,
Григорий  Богослов,  бл.  Августин,  Филастрий  и  др.,  а  също  така  и  в  много  древни
новозаветни кодекси съборните послания стоят след посланията на ап. Павел.

Най-трудна  за  обяснение  в  горното  място,  а  може  да  се  каже  и  една  от  най-
трудите  в  канона,  се  явява  думата  superscrictio.  Съобразно  начина  на  писане  на
преписвача  на  канона  тази  дума  ще  трябва  да  бъде  поправена  на  superscriptam.
Superscriptus или suprascriptus, както и съществителното superscriptio или suprascriptio,
се употребява често в латинския език, както и в гръцкия  =epigegramme noV. В един древен
пролог  към  псалмите  се  пише:  viginti  duo  non  sunt  suprascripti,  septuaginta  duo  in
David”. Руфин в превода на Ориген пише: de superscriptione ipsa veI attitulatione libri.1)
Разбира  се,  че  поправката  superscriptium  не  може  да  остане  в  текста.  Едни  от
изследователите  поправят  superscrictio  на  superscripti  –  Хауслайтер,  Хесе,2)  Герике,3)
Рождественск4)  и  др.,  а  други  на  superscriptae  –  Т.  Цан5)  и  др.  На  поправката
superscripti  може  да  се  дава  двояко  значение.  Под  superscripti  Iohannis  може  да  се
разбира: “гореспоменатия Йоан”, т. е. този Йоан, за когото по-рано се говори в канона.
Но такава една мисъл едва ли може да се припише на автора на Мураториевия канон.
Той навсякъде  говори за един  Йоан,  апостола,  ученика  на  ИИисус  Христос, автор на
четвъртото каноническо  евангелие,  на няколко послания  и  на Апокалипсиса.  Никакъв
намек няма в канона за някой друг Йоан. Поради това не може авторът на канона да
пише:  “на  гореспоменатия  Йоан”.  Под  superscripti  Ioannis  може  да  се  разбира  още
следното: “на надписания Йоан”, т.е. посланията в началото, на които е било указано
името на Йоан. Но в началото на нито едно от трите съборни послания на ап. Йоан не е
указано  неговото  име.  В  началото  на  второто  и  третото  послание  стои  само  думата
“старец”. И тъй, въз основа на горните съображения не може да се поправи superscrictio
на  superscripti  .  Освен  това,  никакво  основание  няма  да  се  поправя  io  в  края  на
superscrictio само
---------------------------------

1) Виж Th. Zahn, Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 89.
2) Ibid.
3) Введ. в новоз. книги Св. Писания, 2 пол. с. 203.
4) История новозаветнаго канона, Христ. чтение, 1873, сент. с. 66.
5) Ibid. 9. 
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на i. Буквата о е ясно доказателство за това, че в края на думата е стояло um (виж 2 р.
tertio  – tertium; 4 р. ео – eum). Нека да видим сега, може ли думата superscrictio да
бъде поправена на superscriptae. При тази поправка изразът “et superscriptae Iohannis
duae” ще получи следния смисъл: “и надписаните на Йоан две”, т.е, двете, подписани с
името  на  Йоан  послания.  Но  кои  от  трите  съборни  послания  тук  ще  трябва  да  се
разбират? Според повечето изследователи тук авторът на канона говори за 2-то и 3-то
послание на ап. Йоан, защото за 1-то вече той говори в ред 29 – 34, като даже цитира
едно място от него. Неоснователно Ад. Харнак твърди, че трябва да се разбират 1-то и
2-то послание  на  ап.  Йоан.1)  Т.  Цан  привежда  и  друго  основание  за  това, че тук  се
говори  за  2-то и  3-то послание  на  ап.  Йоан.  В  древната  църква,  когато  е  ставало
въпрос  за  деление  на  посланията  на  апостол  Йоан,  те винаги  са  се  деляли  на  “по-
голямо” – първо, и на “по-малки” – второ и трето. Последните две винаги са вървели
заедно.2) Но да предположим, че в горното място ще трябва да се разбират 2-то и 3-то
послание на ап. Йоан. Защо той споменава само за тези две послания на ап. Йоан? Той
има  за  цел  да  направи  преглед  на  всички  новозаветни  канонически  книги  не
безразборно, а в определен ред. Какъв смисъл има, като говори за съборните послания,
да споменува само за второто и третото послание на Йоан? Наистина в 29 – 34 р. той
привежда един цитат от 1-то Йоаново послание; но в същото място той споменава и за
другите  послания  на  ап.  Йоан  (in  epistolis  suis).  Защо  тогава  в  68 –  69 р.  изоставя
първото  послание?  В  29 – 34 р.  той  говори  мимоходом  за  посланията  на  ап.  Йоан.
Естествено е да се очаква, че когато авторът на канона започва специално да говори за
съборните послания, ще спомене не само за двете, но и за трите послания на ап. Йоан.
Когато се казва superscriptae Johannis, се подразбират такива послания на ап. Йоан, в
началото на които стои името на ап. Йоан. Но нито във 2-то, нито в 3-то послание на
Йоан  има  нещо  подобно.  Въз  основа  на  тези  съображения  не  може  да  се  поправя
superscrictio на superscriptae. Няма никакви основания също така да се поправя io на ае,
когато о стои вместо окончанието um. Не може да се приеме мнението на Т. Цан, че
авторът на канона е написал io в края на superscrictio, като по невнимание е повторил
Jо в началото на името на ап. Йоан. 2)

Като се вземе под внимание обстоятелството, че преписвачът на канона понякога
заменя в края на думите u с
----------------------------------

1) Zum Muratorischen Fragment, Texte und Untersuchungen, B. 20, 3, S. 108.
2) Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H. S. 92.
3) Gesch. d. Neutest. Kanons. 2 B., 1 H., S. 88.
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о и следващото m изпуска (2 р. tertio  –  tertium; 4 р. ео – eum), може със сигурност да
се предположи, че в superscrictio крайните букви са били за него um – superscrictium.
Но може  ли  да се  предположи,  че  в ръкописа,  от  който  преписвачът  на  канона  се  е
ползвал, е стояло superscrictium? Такова нещо едва ли би могло да се допусне. Навярно
в  ръкописа  е  стояло  superscriptam,  което  преписвачът  е  прочел  за  superscrictium и,
съобразно  своя  начин  на  писане,  е  написал  superscrictio.  Може  да  се  допусне,  че  в
ръкописа е стояло superscriptam, вин. падеж, както стои duas, също вин. падеж. И тъй,
superscrictio ще трябва да се поправи на superscripta, ед. число, а не на superscriptae
мн. число.

Ако в Мураториевия канон за съборните послания се казва: “epistola sane Judae et
superscripta Jahannis duae in catholica habentur” нито superscripta, нито duae могат да
бъдат отнесени към Johannis. Ясно става, че в горния текст има пропуски. Но на какво
място  са  направени  тези пропуски  и  какви  са  те? Тъй  като  в  началото  се  говори  за
посланието на ап. Юда, брата  на  Господа, може със сигурност да се предположи, че
после  се  е  говорило  за  посланието  на  Яков,  също  брат  Господен.  Под  superscripta
трябва  да  се  разбира  посланието  на  ап.  Яков.  Името  на  този  апостол  е  стояло  след
superscripta.  Авторът  на  канона  е  казвал  за  посланието  на  Яков  superscripta Jacobi,
защото  в  началото  на  посланието  стои  името  на  ап.  Яков:  “Яков,  раб  на  Бога  и  на
Господа ИИисус Христос, праща поздрав. . .” (1:1). След като е говорил за посланието
на  Яков,  авторът  на  канона  навярно  е  говорил  и  за  трите  послания  на  Йоан.  След
Johannis е стояло навярно tres. После  той е указвал  на двете  послания  на ап.  Петър.
Пред duae навярно е стоял изразът et Petri tantum, който по невнимание е поставен в 71
и 72 р. Но как е попаднал този израз в посочените редове? Преписвачът, който е бил
особено небрежен, след като е изпуснал въпросния израз, започва да го преписва в 71
р.  след  името  на  Йоан,  като  погледът  му  е  паднал  върху  името  на  Йоан  в  69 р.  В
първоначалния текст на канона, значи е стояло: ...et superscripta Jakobi, Jahannis tres et
Petri  tantum duae… Авторът  на  канона  е  написал  “на  Петър  само две”,  като  е  имал
предвид, че посланията на Йоан са три.

След  горните  поправки  и  допълнения,  може  да  се  предположи,  че  в
първоначалния  текст  на  канона  се  е  казвало  за  съборните  послания  следното:
“Посланието на Юда, надписаното на Якова, на Йоан три и на Петър само две напълно
се имат (се приемат) в католическата църква”. След catholica се подразбира  “църква”.
Бунзен поправя catholica на catholicis; тогава се получава смисълът: посланието на
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Юда и надписаните две на Йоан се приемат напълно в реда на съборните послания. Но
няма никакви основания да се заменя catholica със catholicis. Catholica вместо catholica
ecclesia се среща у Тертулиан  (praescr. 30), у Киприан (epist. 49, 2), в един  закон на
Константин (Cod. Theodos. XVI, 2, 4), у африканеца Оптата, 16 пъти според Каспари, и у
Августин. 1) Изразът catholica не свидетелствува за латинския оригинал на канона и за
африканския  произход  на  автора  на  канона,  както  предполага  Каспари,  нито  пък  за
африканския  произход  на  преводача,  както  мисли  Хауслайтер. 2)  На  гръцки  език  се
казва не само +h kaqolikh , íî +h basilikh , +h kuriakh  и т. н.

11. За книгата Премъдрост Соломонова.
69 р. et sapi

               entia ab amicis salomonis in honore ipsius
               scripta

Особено  учуден остава читателят на Мураториевия канон, когато вижда, че след
съборните  послания  започва  веднага  да  се  говори  за  една  старозаветна  книга  –
sapientia. А след нея се  споменава за Апокалипсиса на ап. Йоан. По никакъв начин не
може  да  се  предположи,  че  авторът  на  канона,  придържайки  се  навсякъде  към един
определен  ред на новозаветните  канонически  книги,  без  никакъв  повод и връзка ще
започне  да  говори  след  съборните  послания  и  преди  Апокалипсиса  на  Йоан  за
ветхозаветната  книга  “Премъдрост”.  С  голяма  сигурност  може  да  се  предположи,  че
текстът на канона тук е объркан, че местата на редовете са разменени. Как е станало
това разместване, ще се постараем да обясним по нататък.

Креднер,  Фолкмар,  Хесе3)  и  Д.  Богдашевски4),  за  да  свържат  съобщението  за
книгата “премъдрост” с предходното, променят съюза et на ut, а Хауслайтер  поставя
пред et – ut. Но по такъв начин вместо да се изяснява съдържанието на канона, то се
затъмнява още повече. Така смята и Ад. Харнак. 5) Книгата “Sapientia” се поставя наравно
с каноническите съборни послания. Освен това не може да се намери никаква връзка
тук между тези 
------------------------------

1) Виж Th. Zahn, op. cit., 94.
2) Jbid.
3) Виж Th. Zahn. Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 98.
4) Новозаветный канон, Правосл. богосл. Энцикл. т. VІІІ, 1907, с. 304.
5) Zum Muratorischen Fragment, Texte u. Unters., B. 20, 3, S. 108.
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послания  и  споменатата  книга.1)  Поради  това съюзът  et ще  трябва  да се  запази  тъй,
както си е. Този съюз, както ще бъде посочено по долу, трябва да бъде отнесен към
изречението,  на  чието  място  е  поставено  “Sapientia  ab  amicis  Salomonis  in  honorem
ipsius  scripta”.  Смисълът  на  последното  изречение  е:  “Премъдростта  е  написана  от
приятелите  на  Соломон  в  негова  чест”.  Коя  е  тази  книга,  която  е  била  написана  от
приятелите  на  Соломон  в  негова  чест?  На  този  въпрос  от  изследователите  се  дава
двусмислен отговор: едни казват, че тази книга е каноническата Притчи Соломонови.
Бунзен,  Креднер,  Хилгенфелд,  Фолкмар,  Лоран  и  др.  приемат,  че  тук  под  Sapientia
трябва  да  се  разбират  Притчи  Соломонови.2)  Главното  им  основание  е  това,  че  в
древността тази  книга  често  пъти се  нарича  само  с  думата  “Мъдрост”.  Ето  какви
свидетелства привеждат те. Евсевий Кесарийски казва за Егезип, че “заедно с Ириней и
цяло  събрание  от  древни  (църковни  писатели  и  учители,  б.  н.)  наричал  Притчи
Соломонови  мъдрост,  която  съдържала  в  себе  си  всички  добродетели  (panavreton
sofivan)” 3). Но в какъв смисъл Егезип е наричал Притчи Соломонови мъдрост, това не е
ясно от съобщението на Евсевий. Може да се предположи, че той е имал предвид не
заглавието,  а  съдържанието  на  книгата.  Нито  св.  Ириней  Лионски,  нито  Климент
Александрийски,  Ориген  и  Тертулиан  не  наричат  изрично  Притчи  Соломонови
“мъдрост”. Мелитон в своя списък на  старозаветните книги казва: “Притчи Соломонови
или  мъдрост.” 4) Но правилният  текст в Църковната История на Евсевий Кесарийски  е
“Ealomw noV paroimi ai +h (  а не  “h)  ;kai  sofi a. 5)  Мнозина  църковни  писатели,  като  цитират
някои места от Притчи Соломонови, казват: “o”u ;twV ga r le gei +h pana retoV sofi a (св. Климент,
I  Кор.  57:3);  “Словото  на  Мъдростта… казва  чрез  Соломон  следното”  (св.  Юстин
Мъченик, Разговор с Трифон Юдеянина, 61); Sapientia quae est spiritus… per Salomonem
ait (св. Ириней, Прот. ерес., IV, 20, 3) и др.6) Но
-------------------------------------

1) Д. Богдашевски   казва с предпазливост: “Как (иt)   Премудрост; замечание Это относится толъко
ко 2 и 3 посланию Ап.  Йоанна и тогда смысль его может быть тот, что как кн. Премудрости составлена
друзями  Соломон  (из  его  изречений)  в  чест  его  самого,  так  и  даннъiя  посланiя,  имющiя  совершенно
частное  назначенiе  (“избранной госпож”  и  “Гаю  возлюбленному”),  написаны  Апостолом  как  бы  в,  чест
своих друзей. Не настаиваем на справедливости Этой своей догадки.” Jbid.

2) Виж Th. Zahn, Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 95.
3) Църковна история, ІV, 22.
4) Евсевий Кесарийски, Църк. Ист., ІV, 26.
5) Виж Изданието на Ed. Schwartz, Leipzig, 1914, S. 164.
6) Виж Th. Zahn, op. cit., 96.
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тук  те  указват  не  на  заглавието,  а  на  съдържанието  на  Притчи  Соломонови,  в  по-
голямата част на които се говори от името на мъдростта. У някои църковни писатели по
невнимание се цитира: in Sapientia Salomonis (св. Киприан, test. III); / /=en th  sofi a  e=i rhtai (св.
Юстин  Мъченик,  Разговор,  129).  На  други  места  св.  Киприан  цитира  правилно:  apud
Salomonem  in  proverbiis  (test.  III).1) Привържениците  на  мнението,  че  под  Sapientia
трябва  да  се  разбират  Притчи  Соломонови,  привеждат  още  следното  съображение.
Авторът  на  Мураториевия  канон  казва  за  Sapientia,  че  е  “написана  от  приятелите  на
Соломон”, защото е имал предвид надписа в 25-та глава на Притчи Соломонови. Там
обаче се казва: “И това са притчи Соломонови, които ги събраха човеците на юдейския
цар Езекия”. Така стои това място в масоретския текст, в сирския превод, във Вулгата, у
Акила и Симаха.2) В превода на 70-те, в сирския превод и в Таргума вместо “човеци”
стои “приятели”. В каквато вариация и да се вземе споменатото място, не може от него
да  се  направи  заключението,  че  Притчи  Соломонови  са написани  от  приятелите  на
Соломон в негова чест. Напротив, в него се подчертава, че главите 1 – 24 са съставени
от  самия  Соломон,  а  останалите  Соломонови  притчи  са  събрани  и  добавени  от
приятелите  на  Езекия,  а  не  на  Соломон.  Особено  обяснение  на  Sapientia  и  на
съобщението,  че  тя  е  “написана  от  приятеляте  на  Соломон  в  негова  чест,”  дава  Ад.
Харнак. Като се основава на Руфин3), той идва до заключението, че под Sapientia трябва
да  се  разбират  две  книги:  Премъдрост  Соломонова  и  Премъдрост  на  ИИисус,  син
Сирахов.  Като  разбира  две  книги,  авторът  на  канона  казва:  “от приятелите”,  а  не  от
“приятеля”.  Второто  название  на  Премъдрост  на  ИИисус,  син  Сирахов,  Ecclesiasticus,
според Харнак, я представя като новозаветна книга. Тъй като Премъдрост Соломонова
вървяла заедно с Премъдрост на ИИисус, син Сирахов, и тя минава като новозаветна
книга, и по такъв начин в Мураториевия канон била поставена в реда на новозаветните
книги. Думите “in honorem ipsius”, според Харнак, означават, не “в чест на Соломон”, а в
чест  на  католическата  църква.  Всички  тези обяснения  на  Харнак  са  изкуствени  и  не
могат да бъдат приети.
-----------------------------------

1) Виж Th. Zahn. Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 96.
2) Jbid.
3) Jn Symbol. apost. 38: “Sciendum tamen est, quod et alii libri sunt, qui non canonici, sed ecclesiastici

a maioribus appelati sunt, ut est Sapientia Salomonis et alia Sapientia, quae dicitur filii Sirach, qui liber apud
Latinos hoc ipso generali vocabulo Ecclesiasticus appellatur, quo vocabulo non auctor libelli, sed scripturae
qualitas cognominata est”.

4) Zum Muratorischen Fragment, Texte u. Untersuch., 20, 3, S. 108 – 109.
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Ако  под  Sapientia  не  могат  да  бъдат  разбирани  Притчи  Соломонови,  остава  да  се
приеме,  че  трябва  да  се  разбира  книгата  Премъдрост  Соломонова.  В Мураториевия
канон  тази  книга  се  нарича  само  Премъдрост,  защото  в  древната  християнска
литература, често пъти, тя  се е наричала  така.1) Някои  древни  църковни  писатели  са
считали  за неин  автор Соломон2).  Бл.  Августин  първоначално  е считал  за неин  автор
ИИисус  -  Сираховия  син,  но  по-късно  сам  е  отхвърлил това  свое  мнение  като
правдоподобно  и  се  въздържа  от  окончателното мнение  по въпроса, относно
авторството  на  книгата3).  Бл.  Йероним  пък  ясно  говори,  че  автор  на  Премъдрост
Соломонова  е  юдеянинът  Филон,  както  твърдели  и  някои  от  древните  писатели4).
Повечето  от  видните  древни  църковни  писатели  не  са  считали  Соломон  за  автор  на
Премъдрост Соломонова. И авторът на Мураториевия канон казва, че тя била написана
не  от  Соломон,  а от приятелите  му  в негова чест.  Но кои  са  били  тези приятели  на
Соломон?  Трегелес  изказва  мнението,  че  в  оригиналния  текст  на  канона  не  се  е
говорило за никакви приятели на Соломон. В този текст е стояло: kai  +h sofi a Ealomw ntoV

;upo  Fi lwnoV ei ;V timh n autou  suggrafei sa – и  Премъдростта  Соломонова  била  написана  от
Филон в негова чест. В гръцкия текст е могло още да стои: ; ;+upo  Fi lwnoV Eolomw ntoV e=iV timh n
suggrafei sa.  Преписвачът  на  канона  не  забелязал  окончанието  oV в  Fi lwnoV,  сметнал
думата  за  род.  пад.  мн.  число  –  приятели,  и  я  отнесъл  към  предходната  или
следващата, във  втория  случай  дума.  По  такъв  начин  той  превел:  “и  Мъдростта  била
написана  от  приятелите  на  Соломон  в  негова  чест”.  Независимо  от  Трегелс  обяснил
горното място в канона и епископ Фитцгералд5). Мнозина изследователи, като Т. Цан6)
и др. се съгласяват с обяснението на Трегелс. Но има и такива, като Ад. Харнак7), Д.
Богдашевски8), които го считат за неоснователно.  Според Т. Цан,  авторът на канона,
като считал Премъдрост Соломонова за написана от Филон,
-----------------------------------

1) Климент Александрийски, Стром., ІІ, 5; V, 59; Методий, За  възкр. 28, 31 и др.  Виж Th. Zahn,
Gesch, d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H. S. 99.

2) Климент Александийски, Стром, VІ; Ориген, За начал., ІІ, 3, 6; Методий, За възкрес., 17, 43, Но на
други места Ориген и Методий не се изказват ясно за авторството на Соломон.

3) Виж Th. Zahn, op. cit. 98 – 99.
4) “et nonnulli scriptorum veterum hunc esse Iudaei Philonis affirmant”. Пролог към книг. на Соломон.
5) Виж Th. Zahn, Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 101.
6) Jbid.
7) Zum Muratorischen Fragment, Texte und Untersuch. 20. 3, S. 109.
8) Новозаветный канон, Правосл. богосл. Энциклоп., VІІІ, 1907, с. 305.
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който живял по времето на Христос, отнесъл книгата към Новия Завет. Обяснението на
Трегелес е остроумно, но няма здрави основи под себе си. Съобщението на Йероним,
че авторът на Премъдрост Соломонова е  юдеянинът Филон, стои уединено в древната
християнска  литература,  като  се  изключи  Юлиан  от Еклан,  който  счита  за  автор  или
Филон, или И. с. Сирахов1). По-близо до истината ще бъде ако се приеме, че авторът на
Мураториевия канон, като е имал предвид, че част от притчите на Соломон са събрани
и  прибавени  от човеците (приятелите)  на  царя  Езекия,  предположил,  че  Премъдрост
Соломонова,  авторът  на  която  не  бил  известен,  е  била  цялата  съставена  по  същия
начин,  само  че от  приятелите  на  Соломон  в  негова  чест,  т.е.  от  тези,  които  се
занимавали с изучаването на неговата мъдрост. 

Каквито  начини  и  да  се  измислят,  не  може  да  се  оправдае  поставянето  на
Премъдрост  Соломонова  в  реда  на  новозаветните  канонически  книги  от  страна  на
автора  на  Мураториевия  канон.  За  напълно  доказано  трябва  да  се  счита, че  когато
изброява новозаветните книги в определен ред,  той се ръководи от вече установения
ред  в тогавашните  новозаветни  кодекси.  Мястото  на  думите:  “Sapientia  ab  amicis
Salomonis in honorem ipsius scripta” е не в 70 и 71 р., а в редовете пред Пастира на
Ерма. Те са поставени на друго място поради небрежността на преписвача. Авторът на
Мураториевия  канон,  след  като  прави  преглед  на  всички  новозаветни  канонически
книги,  като преди  това е  направил  преглед  и  на  старозаветните  канонически  книги,
изброява някои неканонически, но приети за четене в църквата книги. На първо място
той  поставя  Премъдрост  Соломонова.  По  същия  начин  постъпва  и  св.  Атанасий
Александрийски. В своето 39-то пасхално послание, съставено около 365 г., след като
изброява  всички  старозаветни  и  новозаветни  канонически  книги,  накрая  указва  на
неканоническите, приети за четене в църквата книги, като и той на първо място поставя
Премъдрост  Соломонова2).  Възможно  е  в  Мураториевия  канон  да  са  били  указани  и
други  неканонически  книги,  освен  Премъдрост  Соломонова  и  Пастирът  на  Ерма,  но
после да са били изпуснати при превеждането или преписването му.
                    
           12. За апокалипсиса на Йоан.

71 р. apocalapse etiam iohanis et pe
               tri tantum recipimus quam quidam ex nos

73 p.  tris legi in ecIesia nolunt

Поправки: apocalapse на Apocalypsim; iohanis – Iohannis; eclesia – ecclesia.

------------------------------
1) Виж Th. Zahn, ibid.
2) Migne, P. G., 26, 1437.
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Буквалният превод на горното място е: “Апокалипсиса на Йоан, също и на Петър
само приемаме, който някои от нашите не желаят да се чете в църква”. Поради своя
особено  тъмен  смисъл  това  място  се  явява  едно  от  най-трудните  за  обяснение  в
Мураториевия канон.  Големи  усилия  се правят от страна на учените,  за да се открие
неговият правилен смисъл, но и досега не са постигнати положителни резултати. След
дълго изследвание върху него, Т. Цан заявява: “Трябва да се признае, че текстът е силно
повреден, и именно осакатен” 1).

Хуг  поставя  след  Iohannis  точка,  като  приема,  че  след  Iohannis  трябва  да  се
разбира “се има” 2). Тогава се получава смисълът: “Апокалипсисът на Йоан също се има в
църквата”. Към това мнение на Хуг се присъединява и Герике3). Значи, Апокалипсисът на
Йоан също така се има в църквата, както се имат и гореспомонатите съборни послания.
Визелер  пък  свързва  изречението  за  апокалипсиса  на  Йоан  с  изречението  за
Премъдрост  Соломонова  и  получава  смисъла:  “както  Мъдростта  е  написана  от
приятелите на Соломон в негова чест, така се има в църквата и Апокалипсисът на Йоан”.
Значи Апокалипсисът, макар да се счита в Мураториевия канон за каноническа книга, не
се  признава  за  написан  от  ап.  Йоан,  както  не  е  написана  от  Соломон  Премъдрост
Соломонова. Но никакви основания няма да се поставя в текста на канона точка след
Iohannis и да се счита, че с et Petri се започва ново самостойно изречение. Поради това
горните обяснения на Хуг и на Визелер не могат да бъдат признати за основателни.

Големи  затруднения  създават  употребените  в  споменатото  място  две  наречия
etiam (още, също) и tantum (толкова, само). Те тук се изключват едно друго. Ще трябва
едно  от  тях да  бъде  изхвърлено  или  пък  заменено  с  друга  дума.  Хилгенфелд
първоначално предполагал, че в гръцкия текст срещу etiam е стояло  de,  после –  kai, а
Бунзен  –  me n4).  Някои  изследователи,  като  Евалд,  Хофман5),  Герик6)  в  първите  си
изследвания, свързват tantum с quam и гледат на тях като на корелативи, със значение
tam – quam (толкова – колкото). Няколко години наред Ад. Харнак, като се допитвал до
видни  филолози,  се  стараел  да  отгатне  правилното  значение  на  tantum в  горното
място. Най-
-----------------------

1) Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 108.
2) Виж Герике. Введ в новоз. кн. Св. Писания, 2 пол., с. 204.
3) Ibid., 203.
4) Виж Th. Zahn, Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 105.
5) Ibid. 108.
6) Вв. в новоз. кн. Св. Писания, 2 полов., с. 205.
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накрая идва до заключението, че то тук е употребено със значение quidem – разбира
се.1)  И  други  изменения  на  tantum се  правят,  които  ще  бъдат  указани  по-долу.  Но
наречията etiam и tantum стоят ясно в Миланския ръкопис и не се нуждаят от поправки
или изменения.

Мнозина  изследователи,  като  Хилгенфелд,  Бунзен2),  В.  Г.  Рождественски3),  Д.
Богдашевски4), О. Барденхевер5) и др. намират, че в 71 – 73 редове на Мураториевия
канон се говори както за апокалипсиса на Йоан, така и за апокалипсиса на Петър. Като
оставят на страна или etiam или пък tantum, те предават смисъла на горните редове по
следния  начин:  “приемаме  също  апокалипсиса  на  Йоан  и  на  Петър,  който  никой от
нашите не желаят да се чете в църква”, или “приемаме само апокалипсиса на Йоан и на
Петър,  който  някои  от  нашите  не  желаят  да  се  чете  в  църква”.  Под  “който”  тук  се
разбира  апокалипсисът  на  Петър.  Хилгенфелд  и  Бунзен  предполагат,  че  срещу
apocalypsim в гръцкия текст е стояло мн. ч, =apokalu yeiV.6) Но при това обяснение освен
че  се  пренебрегват  наречията  etiam и  tantum, но  и  се  приема,  че  апокалипсисът  на
Петър се считал на Запад от някои, между които е и авторът на Мураториевия канон, за
каноническа  книга.  А  известно  е,  че  апокрифният  апокалипсис  на  ап.  Петър  е  бил
широко разпространен само на Изток, но не и на Запад. Да се счита, че алокалипсисът
на Петър е бил широко разпространен и на Запад и даже се е чел от някои в църква,
според Т. Цан, е една историческа невъзможност”7).

Като  виждат  ясно,  че  не  само  текстът,  но  и  историческите  обстоятелства  не
допускат в 71 – 73 редове на канона да се говори за апокалипсиса на Петър, мнозина
видни учени идват по необходимост до заключението, че в горните редове се говори за
посланията на ап. Петър. Пръв е изказал такова мнение Хуг. Според него в текста ще
трябва  да  стои  след  et  Petri  “едно”  (mo nhn),  разбира  се  послание,  и  след  quam да  се
постави  “извън”  (pare x).8)  Тогава  се  получава  следният  смисъл:  “И  от  Петър едно
(послание)  приемаме,  извън  което  някои от  нашите  не  желаят  да  се  чете  в  църква”.
Значи, второто послание на Петър не се признавало  за каноническо  от някои, а също
така и от авторът на Мураториевия канон. 
----------------------------- 

1) Zum Muratorischen Fragment, Texte u. Untersuch. 20, 3, S. 110 – 11.
2) Виж Th. Zahn., op. cit. 105.
3) История новозав. канона, Христ. чт., 1873, сент. с. 67.
4) Новозаветный канон, Правосл. энциклоп. т. VІІІ, с. 305.
5) Gesch. d. altkirchl. Literatur, 2 B. S. 611.
6) Виж Th. Zahn, Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 105.
7) Op. cit. 107.
8) Виж Герике, Вв в новоз. кн. Св. Писания, 2 пол. с. 204.
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Тирш също така заменя tantum с unam, а quam – със secundam.1) Визелер оставя tantum,
но  заменя  quam с  quem и  получава  следния  смисъл:  “И  от  Петър  приемаме  толкова
(колкото и от Йоан – две послания и един апокалипсис), който (т. е. неговите писания)
някои от нашите не желаят да се чете в църква”. По-късно и той заменя tantum с unam.2)
Напоследък и Т. Цан се присъединява към тези, които намират, че в 71-73 р. на Мурат.
канон  се  говори  не  за апокалипсиса  на Петър, а за неговите послания.  Той допълня
текста по следния  начин:  “Apocalypsin etiam Iohannis et Petri (unam) tantum recipimus
(epistulam;  fertur  etiam  altera)  quam  quidam  ex  nostris  legi  in  ecclesia  nolunt”.
“Апокалипсиса още на Йона и на Петър само едно послание приемаме; има също друго,
което някои от нашите не желаят да се чете в църква”3) Но замяната на tantum c unam
или поставянето пред него на unam, замяната на quam с secundam, quem, extra quam и
вмъкването  на  думите  “има  също  друго”  –  всичко  това  се  върши  произволно,  без
никакви здрави основания. Съюзът et в израза et Petri показва, че ако преди този израз
е ставало въпрос за апокалипсис, за същото ще трябва да се говори и след него.

Т. Цан казва, както бе вече споменато, че текстът в 71-73 редове на Мураториевия
канон е “силно повреден, и именно осакатен”. Но текстът не  е осакатен, а напротив, в
него  има нещо прибавено, което след като се извади се получава много ясен смисъл.
Привнесеното в него са думите “et Petri tantum”. Тези думи, както беше вече показано
(виж с. 65), преписвачът  на  канона  е взел по невнимание  от 69 р.,  където е тяхното
естествено  място,  и  ги  е  поставил  в  71 и  72 редове,  където  те,  ако  не  се  извадят,
напълно  объркват  смисъла.  Преписвачът  на  канона,  като  написал  Iohannis  в  71  р.,
погледнал в 69 р., в който също стои името на Йоан, и преписал намиращите се подир
него  думи  “et  Petri  tantum”  (tres  той  е  пропуснал).  И  сега  словослагателите  в
печатниците  често пъти правят подобни грешки. След като се извадят думите “et Petri
tantum”, ще трябва думите –“Аросаlypsim etiam . . .” да се поставят  след съюза et в 69
ред, защото тяхното място, пак по погрешка е заето от “Sapientia…” Тогава се получава
следният смисъл: “И апокалипсиса на Йоан също приемаме, който някои от нашите не
желаят  да  се  чете  в  църква”.  Нищо  тъмно  и  необяснимо  няма  тук.  Наречието  etiam
получава своето естествено значение. Апокалипсисът на Йоан се счита за кано-
-------------------------------

1) Виж Герике, Вв. в новоз. кн. Св. Писания, 2 полов., с. 205.
2) Виж Th. Zahn. Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 108.
3) Ibid. 110.
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ническа книга. Някои от християните не искали той да се чете в църква, разбира се на
богослужение1), не поради това, че не е каноническа книга, а защото съдържанието му
има силно алегоричен смисъл. И в сегашно време у нас четенето на Апокалипсиса на
богослужение е ограничено.

13. За Пастира на Ерма.
73 р. pastorem vero
     nuperrim e temporibus nostris in urbe
     roma herma conscripsit sedente cathe
     tra urbis romae aeclesiae pio spe fratre
     eius et ideo legi eum quide oportet se pu
     plicare vero in ecclesia populo neque inter
     profetas conpletum numero neqe inter
80 p.  apostolos in fine temporum potest

Поправки: nuperrim e на nuperrime; herma – Hermas; cathetra – cathedra; aeclesiae
– ecclesiae; episcope – episcopo; puplicare – publicare; profetas – prophetas; conpletum –
completos; neqe – neque.

Това  е  едно  от  най-добре  издържаните  в  синтактично  отношение  места  в
Мураториевия  канон.  Разделя  се  на  две  половини.  Ще  разгледаме  по  отделно  всяка
една от тях.

Наречието vero тук е употребено не със значение действително, наистина, а със
значение “а”. Аблативът sedente изисква да се постави съюзът in пред kathedra. Изразът
urbis romae ecclesiae, според Т.Цан, е претрупан. Той стои вмeсто по-каткото ecclesiae
Romanae  или  ecclesiae  Romanensis.  В  гръцкия  текст  навярно  е  стояло  /th V =en  +Rw mh
=ekklhsi aV.2) “А Пастира съвсем недавна, в наше време, написа Ерм в града Рим, когато на
катедрата на римската църква седеше неговият брат, епископ Пий.” Авторът на канона
се  изразява  “а  Пастира”,  защото  преди  това  той  е  говорил  за  други  неканонически
книги, каквато е Премъдрост Соломонова. Той определя точно времето, когато е бил
написан  Пастирът.  Вярно  ли  е  указаното  от  него  време?  Някои  изследователи  не  се
съгласяват с него, но повечето го приемат за истинно. “Трябва да се признае, казва О.
Барденхевер,  че  в  Мураториевия  фрагмент  се  дава  едно  безспорно  свидетелство”
относно  времето,  когато  е  бил  написан  Пастирът.3)  Пастирът  на  Ерма  не  е  цялостно
произведение, както показаха напоследък изследванията на видни учени: Де Шампани,
Хилгенфелд, Шпита,
--------------------------

1) И Т. Цан обяснява думите “legi in ecclesia” в смисъл четене на богослужение. Gesch. d. Neutest.
Kanons, 2 B., 1 H., S. 107-108

2) Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 111.
3) Geschichte d. altkirchI. Literatur, 1 B., 2 Aufl., S. 479.

74



Барденхевер1)  и  др.,  а  е  сборник  от  произведения,  обединени  в  едно  цяло  от  един
автор. Този автор според мнението на горните учени е Ерм, братът на папа Пий І. 

Между А. Юлихер и Т. Цан се води спор относно значението на глагола oportet.
А. Юлихер намира, че този глагол тук има значение  на  “може”. Т. Цан пък настоява за
неговото пряко значение “трябва”, “необходимо е”2). Право трябва да се даде в случая
на А. Юлихер. Съдържанието  на мястото изисква  oportet да се преведе  тук с “може”.
Изразът se publicare не е чисто латински, както предполага Хесе3). На него съответства в
гръцки  език  dhmosieu esqai4).  Т.  Цан  намира,  че  думата  populo  е  плеоназъм  и  че  е
прибавена от преводача5). Обаче тя е необходима, защото дава по-точно определение,
къде се забранява четенето на Пастира. “И заради това, продължава авторът на канона,
той може разбира се да се чете, но да се публикува в църква на народа не може; нито
между  пророците,  числото  на  които  е  запълнено; нито  между  апостолите,  в  края  на
времената”. Авторът на канона допуска четенето на Пастира от страна на християните,
като книга за религиозно – нравствено наставление, но не допуска нейното четене в
църква,  по  време  на  богослужение.  Под  in  ecclesia  populo  трябва  да  се  разбира
християнското  богослужение.  “In  ecclesia  при  populo,  казва  Т.  Цан,  означава  не
католическата  църква,  също  не  мястото  на  общината,  още  по-малко  църковното
здание,  но  само  богослужебното  събрание  на  общината”6). Авторът  на  канона  счита
Пастира  за неканоническа  книга;  той не може да се постави  нито между  пророците,
числото на които е запълнено, нито между апостолите в края на времената. Ясно е, че
под пророци той разбира Стария Завет, а под апостоли – Новия. Имало е случаи, когато
Пастирът  се  е  поставял  в  числото  на  старозаветните  книги7).  Но  по-често  той  се  е
поставял  между  книгите на  Новия  Завет8).  Като  основание  за  неканоничността  на
Пастира  авторът  на  канона  изтъква  обстоятелството,  че  той  бил  написан  не  през
апостолско време, не от апостолите или някой близък техен сътрудник, а през времето
на папа Пий I (140-155), от неговия брат Ерм. В Мураториевия канон
--------------------------------

1) Jbid. 481  – 3.
2) Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 117.
3) Jbid. 111
4) Виж Joh. Ev. Belser, Einleitung i. d. Neue Testament, 2 Aufl. S. 719.
5) Op. cit., 112.
6) Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 112.
7) В една Дрезденска Библия той стои между Псалмите и Притчите Соломонови, а

в една Виенска – между Премъдрост Соломонова и Исая. Има и други примери. Виж Th.
Zahn, op. cit., 115.

8) Синайски кодекс, Catalogus Claramontanus и др.
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е  изтъкнато,  че  старозаветният  канон  е  напълно  приключен,  нищо  не  може  да  се
прибави към него, или пък да се отнеме. Така ли се гледа и на новозаветния канон? Т.
Цан1)  отговаря  на  този  въпрос  отрицателно.  Според  него,  авторът  на  Мураториевия
канон не счита новозаветния канон за завършен, допуска, че могат да се добавят в него
нови книги. Но това мнение на Цан е напълно неоснователно. С израза си “в края на
времената”  –  in  finem temporum (Виж  Деян.  2:17; І  Петр.  1:20;  Евр.  1:2), авторът  на
Мураториевия канон означава времето на ИИисус Христос и неговите апостоли. Всички
книги,  които са били  написани  през това време  от апостолите на Христос и техните
най-близки сътрудници, според него са канонически. Пастирът не може да се счита за
каноническа книга, защото не е написан през това време от някой апостол или близък
сътрудник на апостолите. Въз основа на това трябва да се признае, че и новозаветният
канон в Мураториевия канон се счита за завършен, както и старозаветният

14. За свещените книги на еретиците.         
81 р. arsinoi autem seu ualentini vel mitiadis

               nihil in totum recipemus qui etiam nouu
               psalmorum librum marcioni conscripse
               runt una cum basilide assianom catafry

85 p. cum constitutorem

Поправки:  recipemus на  recipimus;  assianom – Asiano;  catafrycum – Catafrygum;
constitutorem – constitutore.

Това  e  едно  от  най-силно  повреденитe  мeста  в  Мураториевия  канон.  “В  тези
редове,  казва  Т.  Цан,  повредеността  на  текста  и  грешките  в превода  достигат  своя
връх”2).  Действително  текстът  е  силно  повреден,  но  не  може  да  се  твърди,  че
първоначалният превод е бил такъв.  Грешките се дължат, както ще бъде показано по-
долу, на преписването.

Много е тъмен 81-ви ред. Кой се разбира под Arsinoi? Бунзен го заменя с Arsinoëi,
разбира човек от Arsinoë3). Креднер и Хесе, като запазват думата тъй, както е в текста,
също разбират под нея  жител на Arsinoë.4) Но, според  вярната забележка  на Цан, на
гръцки се казва не ;+Arsinoeu V, à =Arsinoi +thV и род. пад. ще бъде =Arsinoi tou . Лагарде
-----------------------------

1) Op. cit., 116.
2) Kanon Muratori, Realencykl., IX, 1901, S. 804.
3) Виж Th. Zahn, Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 119.
4) Ibid.
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предполага, че Arsinoi е от  =Ardhsia nou (случайно погрешно название на Вардесан1). Т.
Цан  пък  предполага,  че  преводачът  на  канона  погрешно  е  превел  гръцкото  ;tou  de
=Arsinoi tou O=ualenti nou с arsinoi autem seu Valentini.2) Но това предположение  на Цан е
твърде смело. Съюзът vel пред Mitiadis е доказателство за това, че и пред Валентин е
стоял  съюзът  seu.  Arsioni е  погрешно  написано  вместo Marcioni,  както  предполага  и
Хилгенфелд.3) Под Mitiadis не може да се разбира  някой си еретик  Милтиад, защото
такъв  през  ІІ  век няма.4)  Нолте  и  Т.  Цан  предполагат,  че  в  гръцкия  текст  е  стояло:

;O=ualenti nou = h tw n met=  a=utou – от Валентин или от тези с него. Преводачът не могъл да
прочете  правилно  последните  три  думи  и  ги  превел  с  Mitiadis.5)  Но  едва  ли  това
предположение може да бъде признато за основателно. По-близо до истината е, ако се
приеме,  че  Mitiadis  е  погрешно  написано  вместо  Basilidis,  както  предполага  и
Хилгенфелд6).

Различни обяснения се дават и на думата marcioni в 83-ти ред. Не може тя да се
чете Marcioni или Marcionitae и да се счита за подлог. Т. Цан предполага, че в гръцкия
текст е стояло bi blon makra n – обширна книга. Преводачът не разбрал смисъла на думата
makra n и  написал  вместо  нея  Marcioni.7)  Слабо  е  обосновано  това  предположение  на
Цан. Ясно е, че както на други места, така и тук, преписвачът на канона по небрежност
втори път написва името на Маркион, стоящо в 81-ви р. Със същата небрежност той
написва  втори  път  и  името  на  Василида  в  84-ти ред.  Като  се  извадят  имената  на
Маркион и Василид от 83-ти и 84-ти ред, смисълът става много ясен. “От Маркион пък
или Валентин, или Василид съвсем нищо не приемаме, които са написали и нова книга
от  псалми  заедно  с  азиатеца  (Монтан),  основателя  на  катафригите  (монтанистите)”  .
Има положителни исторически сведения, че Валентин8) и Василид9) са писали псалми. И
маркионитите са употребявали свои псалми10). За
-----------------------------------

1) Jbid. 120.
2) Jbid.
3) Jbid.
4)  У  Евсевий  Кесарийски,  Църк.  История,  V,  16,  трябва  да  се  чете  вместо  “Милтиадова  ерес”  –

“Алкивиадова ерес” (виж V, 3).
5) Jbid. 124.
6) Jbid. 120.
7) Gesch. d. Neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 125.
8) Ориген, in Joh. 21, 11. Иполит, Philos. 6, 37.
9) Ориген, ibid.
10) Виж O. Bardenhewer, Gesch. d. altkirchl. Literatur, 1 B., 2 Aufl., S. 374 – 5.
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псалми,  употребявани  от  монтинистите  съобщава  Тертулиан1).  Не  може  да  се
предположи, че с una в 84 р. се започва ново самостойно изречение, което в 85 р. е
останало  незавършено.  Редовете  84  и  85  се  намират  в  граматическа  връзка  с
предходните. Мисълта в 85 р. е завършена, но не може да се каже, че този ред е краят
на  канона  (виж  с.  3-4).  Авторът  на  Мураториевия  канон  в  81-85  р.  има  пред  вид
свещените  книги  на  еретиците,  тези  книги,  които те са поставяли  между  свещените,
канонически  книги  на  Библията.  Той  не  изброява  тук  всичките,  а  указва  само  на
псалмите.  В оригиналния  текст на канона  възможно  с да са били  упоменати  и  други
свещени книги на еретиците.

Заключение. Не  само  историческите  свидетелства,  но  и  самото  съдържание  на
Мураториевия канон говори, че той е съставен около 190 г., в гр. Рим от св. Иполит.
Този канон, както е запазен в Миланския ръкопис, представлява част от съчинението на
св.  Иполит  – “Песни”, в  което  той  навярно  е  правил  преглед  на  всички  канонически
книги на Св. Писание, Стария и Новия Завет.

От самото съдържание на канона се вижда, че неговият автор е имал за цел не
само да изброи каноническите новозаветни книги, приети от църквата, но и да даде,
дето е необходимо, кратки сведения за тях. Той изброява тези книги в следния ред:

 
1. Евангелие на Матей
 2. Евангелие на Марк
 3. Евангелие на Лука
 4. Евангелие на Йоан
 5. Деяния на апостолите
6. І Послание на ап. Павел 
до коринтяните
7. ІІ Послание на ап. Павел 
до коринтяните
8.  Послание на ап. Павел 
до ефесяните
 9.  Послание на ап. Павел
до филипяните
10. Послание на ап. Павел 
до колосяните
11. Послание на ап. Павел 
до евреите
12. Послание на ап. Павел 
до галатяните
13. І Послание на ап. Павел 

до солунците
14. ІІ Послание на ап. Павел 
до солунците
15. Послание на ап. Павел 
до римляните
16. Послание на ап. Павел до

Филимон
17. Послание на ап. Павел до Тит
18. І Послание на ап. Павел до

Тимотей
19. ІІ Послание на ап. Павел 
до Тимотей
20. Послание на ап. Юда
21. Послание на ап. Яков
22. І Послание на ап. Йоан
23. ІІ Послание на ап. Йоан
24. ІІІ Послание на ап. Йоан
25. І Послание на ап. Петър
26. ІІ Послание на ап. Петър
27. Апокалипсис на ап. Йоан

-------------------------
1) Adv. Marc. 5, 8; De anima 9.   
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Редът,  в  който  авторът  на  канона  изброява  новозаветните канонически  книги
показва, че той е имал пред себе си един новозаветен кодекс, в който книгите са били
поставени в същия ред.

Както  старозаветния,  така  и новозаветния  канон  авторът  е  считал  за  завършен.
Като  съществен  признак  за  каноничността  на  новозаветните  книги  той  счита
написването  им  през  апостолския  век,  от  апостоли  на  Христос или  техни  близки
сътрудници.

Мураториевият канон е един от най-ценните древни християнски паметници. В
него за пръв път са изброени  всички  новозаветни  канонически  книги.  Той е  едно  от
най-здравите  доказателства,  че  сегашният  новозаветен  канон  води  своето  начало  от
апостолско  време,  че  всички  книги  в  него  са  написани  от  апостоли  на  Христос или
техни близки сътрудници и че той е установен от вселенската църква.
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